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 1ª Secretário 2º Secretário

ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2017
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canarana, Estado 
de  Mato  Grosso,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  com base  no  que  dispõe  o  Art.  19  do 
Regimento Interno: 

Divulga  os  dias  de feriado  Nacional,  Estadual,  Municipal  e  de  ponto 
facultativo no ano de 2017 para cumprimento do Poder Legislativo Municipal: 

• 07  de  Setembro  (Quinta-feira)  Feriado  Nacional  – 
Independência do Brasil; 

• 08 de Setembro (Sexta-feira) Ponto facultativo;
• 12  de  Outubro  (Quinta  Feira)  Feriado  Nacional  -  Nossa 

Senhora Aparecida;
• 13 de Outubro (Sexta-feira) Ponto facultativo;
• 28 de Outubro (Sábado) Dia do Servidor Público – ponto 

facultativo;
• 02  de  Novembro  (Quinta  Feira)  Feriado  Nacional  – 

Finados;
• 03 de Novembro (Sexta-feira) Ponto facultativo;
• 15  de  Novembro  (Quarta-feira)  Feriado  Nacional  – 

Proclamação da República;
• 20  de  Novembro  (Segunda-feira)  Feriado  Estadual  – 

Consciência Negra;
•  22 de Dezembro (Sexta-feira) Ponto Facultativo; 
• 25 de Dezembro (Segunda-feira) Feriado Nacional - Natal;
• 29 de Dezembro (Sexta-feira) Ponto facultativo;

Gabinete da Presidência, 04 de Setembro de 2017.

Ederson Porsch
Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEGISLAÇÕES

DECRETO LEGISLATIVO Nº 269, DE 05 DE SETEMBRO 2017.

CONCEDE  O  TÍTULO  DE  CIDADÃO  CUIABANO  AO  SENHOR 
JOSMAR OLIVEIRA ALDERETE.

A Câmara Municipal de Cuiabá, no uso de suas atribuições exclusivas 
aprovou e o Presidente,  com base no artigo 16,  IV da Lei Orgânica do Município,  promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art.  1º Fica concedido o Título de Cidadão Cuiabano ao Sr. JOSMAR 
OLIVEIRA ALDERETE. 

Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  da  sua 
publicação.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Cuiabá - MT
Em, 05 de setembro de 2017.

VEREADOR JUSTINO MALHEIROS
PRESIDENTE 

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 130/2017

O  PRESIDENTE  DA CÂMARA MUNICIPAL  DE  CUIABÁ,  USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO REGIMENTO INTERNO,

R E S O L V E:

Conceder  ao  servidor  Juliomar  Batista  Rondon,  Analista 
Legislativo,  20  (vinte)  dias  de  férias,  referente  aos  períodos  aquisitivos  2012/2013  e 
2013/2014, a partir de 11/09/2017.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CUIABÁ.
EM CUIABÁ – MT, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

VEREADOR JUSTINO MALHEIROS NETO – PV
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 131/2017

O  PRESIDENTE  DA CÂMARA MUNICIPAL  DE  CUIABÁ,  USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO REGIMENTO INTERNO,

R E S O L V E:

Conceder  ao  servidor  Rubens  Antunes  Belem  Filho,  Analista 
Legislativo, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, a partir de 
01/09/2017.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CUIABÁ.
EM CUIABÁ – MT, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

VEREADOR JUSTINO MALHEIROS NETO – PV
PRESIDENTE

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA CC 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Coordenadoria de Cerimonial
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Coordenadoria  de 

Cerimonial/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  as  atribuições  e  procedimentos  da  Coordenadoria  de 
Cerimonial da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/  Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

7. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

8. Contratação  de  Comissionado:  é  o  ato  praticado  na 
Administração  Pública  para  atender  a  necessidade  de  contratação  de  cargo  comissionado  de 
excepcional interesse público, observadas as condições e prazos previstos em lei específica; 

9. Processo  administrativo  disciplinar:  tem  por  finalidade  a 
apuração do fiel cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos;

10. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional;

11. Sessões  Preparatórias:  sessões  que  precedem  a 
inauguração dos trabalhos na primeira e na terceira Sessão Legislativa de cada Legislatura;

12. Sessões Ordinárias: sessões realizadas durante qualquer 
Sessão Legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, nas terças e quintas-feiras, das 8h às 12h;

13. Sessões Extraordinárias:  sessões realizadas em horários 
diversos das prefixadas para as ordinárias, 

14. Sessões  Especiais:  sessões  a  serem  realizadas  duas 
vezes por semana, as quartas e sextas-feiras, às 9h, por ordem de requerimento do Vereador,  
dentro do Recinto da Câmara Municipal de Cuiabá, ou fora por deferimento do Presidente;

15. Sessões Solenes: Sessões realizadas para comemoração 
ou homenagem, a qualquer dia e hora, não havendo prefixação de sua duração;

16. Sessões Itinerantes: Sessões realizadas apenas uma vez 
por mês, mediante aprovação por ordem de requerimento dos Vereadores, em local do Município  
que justifique a necessidade da medida;

17.  Audiências  Públicas:  são  reuniões  patrocinadas  pela 
Câmara com a participação da sociedade civil organizada, para debater assuntos de interesse do  
município;

18. Regimento  interno:  Conjunto  de  regras  ou  normas 
desenvolvidas  e  elaboradas  pela  administração  pública  com a  finalidade  de  regulamentar  as 
atividades internas relativas ao órgão.

II. FINALIDADE 

Esta instrução normativa visa regulamentar os procedimentos, para as 
atividades  da Coordenadoria  de  Cerimonial  da Câmara Municipal  de  Cuiabá,  que  futuramente 
deverão ser apreciadas e aprovadas pelo Mesa Diretora.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange todos os servidores lotados na Coordenadoria de Cerimonial da 
Câmara Municipal de Cuiabá. 
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IV. BASE LEGAL 

1. Regimento Interno – Resolução nº 008 de 15 de dezembro 
de 2016;

2. Demais  legislações  que  guardem  relação  direta  com 
atividades  inerentes  às  funções  da  Câmara  Municipal,  quais  sejam  a  função  institucional, 
legislativa, fiscalizadora, julgadora, administrativa, integrativa e de assessoramento.

V. RESPONDABILIDADES 

Das Unidades Executoras 
1. Cumprir  as  solicitações,  orientações  e  determinações 

emanadas da Secretaria de Controle Interno sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

2. Alertar  a  equipe  de  trabalho  da  Secretaria  de  Controle 
Interno sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho da Coordenadoria de  
Cerimonial,  objetivando a sua otimização,  tendo em vista,  principalmente o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

3. Manter  a  Instrução  Normativa  a  disposição  de  todos  os 
funcionários  da  Coordenadoria,  cumprindo  fielmente  as  determinações  nela  inseridas, 
especialmente quanto à organização das sessões preparatórias, ordinárias, extraordinárias, bem 
como das sessões especiais, solenes e itinerantes.

 
VI. DAS ATRIBUIÇÕES 

1. À Coordenadoria de Cerimonial cabe organizar os eventos 
referentes  às  sessões  ordinárias,  extraordinárias,  solenes,  itinerantes,  especiais,  audiências 
públicas da Câmara Municipal de Cuiabá;

2. Elaborar semanalmente a Agenda de Eventos da Casa;
3. Acompanhar o Presidente nos Eventos fora da Casa;
4. Organizar tabela dos aniversariantes do mês;
5. Solicitar e organizar o Coffee Break, de todas as sessões 

Ordinárias, ou nas sessões especiais, se solicitada pela Presidência;
6. Solicitar à Secretaria de Gestão administrativa, a locação 

de mesas, cadeiras, som e tenda via processo licitatório, para as sessões itinerantes;
7. Acompanhar a aplicação da Instrução Normativa;
8. Colocar as Instruções Normativas à disposição de todos os 

funcionários da Coordenadoria de Cerimonial;
9. Organizar  a  Galeria  de  Fotos  dos  Vereadores  Atuais, 

mantendo atualizada;

VII. PROCEDIMENTOS

1. Para elaboração dos Convites, devem ser observados os 
padrões oficiais da Câmara Municipal de Cuiabá, no que se refere ao Brasão, Tipo de fonte, layout 
e tipo de papel;

2. As sessões Ordinárias deverão ser realizadas no Plenário 
das Deliberações, de acordo com o agendamento, das 8:00 hrs às 12:00 hrs, terças e quintas-
feiras;

3. A sessão realizada no Auditório  Ana Maria  do Couto,  de 
acordo com o agendamento deverá funcionar em horário de expediente da Câmara Municipal.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. A observação  e  cumprimento  desta  Instrução  Normativa 
devem ser assegurados, através de ofício da Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal  
de Cuiabá;

2. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 
publicação;

3. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

4. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Controle Interno.

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
Justino Malheiros Neto                                                     Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                   Secretária de Controle Interno 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CCLC 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos / Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre as normas e procedimentos para a aquisição de bens e 
serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade, na Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Comissão de Licitação: é a equipe designada através de 
portaria para atuar nas licitações;

2. Unidade Solicitante: é a Secretaria que, após identificar as 
suas  necessidades,  solicita  a  aquisição  de  materiais  e  serviços  ou  a  contratação  de  obras  e 
serviços de engenharia;

3. Termo  de  Referência:  é  o  documento  utilizado  para  a 
solicitação  da  aquisição  de  bens,  contratação  de  serviços  e  obras  e serviços  de  engenharia,  
devendo  conter  a  descrição  detalhada  do  que  se  pretende  adquirir  com  a  identificação  da 
necessidade, finalidade e descrição do objeto;

4. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

5.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar os procedimentos relacionados a compras e 
licitações e elaboração de contratos na Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Abrangem todas as  unidades da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Lei 8.666/93; 
Lei 10.520/02;
Lei Municipal 6.183/2017 
Demais legislações que se apliquem à administração pública municipal 

em se  tratando  de  aquisição  de  materiais,  serviços  e  a  contratação  de  obras  e  serviços  de 
engenharia. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. O processo de aquisição tem início com a autorização do 
Secretário de Patrimônio e Manutenção e finda com o cumprimento do objeto contratual e efetivo  
pagamento;

2. Toda aquisição de bens,  serviços  e obras  e serviços  de 
engenharia  deve ser  precedida de  licitação,  dispensa ou  inexigibilidade de licitação,  conforme 
dispõe a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02; 

3. Os  valores  de  dispensa  de  licitação  previstos  na  Lei 
Municipal 6183/17 devem ser obedecidos, sob pena de fracionamento de contratações e fuga à 
licitação;

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. É  atribuição  do  Secretário  de  Patrimônio  e  Manutenção 
receber o Termo de Referência e autorizar a formalização do processo de aquisição;

2. É atribuição das unidades solicitantes elaborar  Termo de 
Referência contendo a descrição detalhada do que se pretende adquirir;

3. É  atribuição  do  Coordenador  de  Compras,  Licitações  e 
Contratos efetuar as aquisições de bens, serviços, obras e serviços de engenharia para reposição 
de estoques ou para atender necessidade específica de qualquer unidade;

4. São atribuições da Coordenadoria de Compras, Licitações 
e  Contratos  elaborar  e  retificar  o  edital  de  licitação,  credenciar  os  interessados,  receber  os 
envelopes contendo as propostas de preços e os documentos para habilitação e abri-los e elaborar  
a ata;

5. São atribuições do pregoeiro elaborar e retificar o edital, 
conduzir procedimentos relativos aos lances e escolha do menor preço, adjudicar a proposta de 
menor  preço,  determinar  a  elaboração  da  ata,  receber,  examinar  e  decidir  sobre  recursos, 
encaminhar o processo ao Presidente para homologação e contratação;

6. É  atribuição  da  Procuradoria  Geral  Legislativa  emitir 
parecer  sobre  a  legalidade  dos  atos  bem  como  nos  casos  de  dispensa  e  inexigibilidade  de 
licitação;

7. È  atribuição  da  Secretaria  de  Controle  Interno  emitir 
parecer sobre o procedimento licitatório bem como nos casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação;

8. É  atribuição  do  Secretário  de  Orçamento  e  Finanças 
verificar a compatibilidade da despesa com a LOA e da respectiva disponibilidade orçamentária e o 
registro e emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liquidação;

9. São responsabilidades do Presidente da Câmara Municipal 
de Cuiabá autorizar a abertura de licitações, decidir recursos contra atos da Comissão de Licitação 
e  do  Pregoeiro,  homologar  os  procedimentos  licitatórios,  ratificar  os  atos  de  dispensa  e  de 
inexigibilidade de licitação, celebrar os contratos e ordenar o pagamento das despesas. 

VIII. DOS PROCEDIMENTOS
1. Todas  as  solicitações  de  aquisição  de  bens,  serviços  e 

obras  e  serviços  de  engenharia  deverão  ser  encaminhadas  pelas  Secretarias  solicitantes  ao  
Secretário de Patrimônio e Manutenção através de Comunicação Interna com o respectivo Termo 
de Referência;

2. Em se tratando de bens móveis permanentes ou materiais 
de consumo, os termos de referência serão elaborados pela própria Secretaria de Patrimônio e  
Manutenção, através do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado;

3. Em  se  tratando  de  aquisição  de  equipamentos  de 
Tecnologia  da  Informação,  os  termos  de  referência  serão  elaborados  pela  Coordenadoria  de 
Tecnologia de Informação; 

4. Assim que houver necessidade de reposição de estoque de 
material  de  consumo,  o  Chefe  do  Núcleo  de  Patrimônio  e  Almoxarifado  elaborará  Termo  de 
Referência e o enviará à Secretaria de Patrimônio e Manutenção;

5. Quando se tratar  de aquisições de bens e serviços  com 
valores com valores inferiores a 34.379,34 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e  
trinta e quatro centavos) e de obras e serviços de engenharia com valores inferiores a 64.461,25  
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), em que for  
dispensada a licitação nos termos do art.2º da Lei Municipal 6.183/17, o Secretário de Patrimônio e  
Manutenção deverá identificar no Cadastro de Fornecedores, no mínimo, 3 (três) interessados em 
fornecer  os  materiais  ou  serviços,  solicitar  orçamentos  (estes  devem  ser  assinados  pelo 
representante da empresa proponente e deverá o prazo de validade da proposta,  o  prazo de  
entrega do material ou de conclusão do serviço e os números do CNPJ, Inscrição Estadual e/ou 
Municipal) e juntá-los aos Termos de Referência;

6. Caso  haja  necessidade,  o  Secretário  de  Patrimônio  e 
Manutenção devolverá o Termo de Referência à Unidade Solicitante para correção;
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7. Se  estiver  adequado,  o  Termo  de  Referência  será 
encaminhado à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos.

8. O  Coordenador  de  Compras,  Licitações  e  Contratos 
solicitará à Secretaria de Orçamento e Finanças informação sobre a compatibilidade da despesa 
com a LOA e a respectiva disponibilidade orçamentária;

9. Caso haja disponibilidade orçamentária, o Coordenador de 
Compras,  Licitações  e  Contratos  identificará  a  modalidade  licitatória  adequada  e  solicitará  ao 
Presidente autorização pra o prosseguimento da aquisição;

10. Caso o Presidente autorize,  o Coordenador de Compras, 
Licitações e Contratos, elaborará e juntará ao processo a minuta do Edital/Convite e a minuta do  
contrata e os enviará à Procuradoria Geral Legislativa para a emissão de parecer jurídico;

11. Caso  não  autorize  o  prosseguimento  da  aquisição,  o 
Presidente determinará o arquivamento do processo e o Coordenador de Compras, Licitações e 
Contratos comunicará tal fato a Secretaria de Patrimônio e Manutenção para que seja dada ciência 
à Unidade Solicitante; 

12. Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação não 
será elaborada minuta do edital;

13. Caso o processo não esteja de acordo com a legislação, o 
Procurador Geral Legislativo devolverá o processo para a Coordenadoria de Compras, Licitações e 
Contratos para que providencie as adequações necessárias;

14. Juntado  o  parecer  conclusivo,  o  Procurador  Geral 
Legislativo encaminhará os autos para a decisão do Presidente;

15. Autorizada a aquisição pelo Presidente, o Coordenador de 
Compras,  Licitações  e  Contratos  despachará  à  Comissão  de  licitação  ou  Pregoeiro  para  as 
providências;

16. Se a decisão não for favorável, o Presidente determinará o 
arquivamento do processo e o Coordenador de Compras, Licitações e Contratos comunicará tal  
fato à Unidade Solicitante;

17. Atendidos  os  procedimentos  gerais,  a  Comissão  de 
Licitação ou Pregoeiro deverão proceder ao disposto no item seguinte.

IX. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

A) CONVITE
Ao presidente da Comissão de Licitação compete: agendar a data do 

certame;  elaborar  o  aviso  de  licitação  e  publicá-lo;  selecionar  no  Cadastro  de  Fornecedores  
possíveis  interessados  em  fornecer  os  bens,  serviços  ou  realizar  as  obras  ou  serviços  de 
engenharia e enviar o Convite a, no mínimo 3 (três) empresas;

1. É  possível  que  empresas  que  não  tenham  sido 
formalmente  convidadas  participem  do  certame,  desde  que  manifestem  interesse  com 
antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas;

2. No dia, hora e local estabelecidos, a Comissão de Licitação 
verificará se compareceram, no mínimo, 3(três) convidados. Em caso de não comparecimento, a  
Comissão lavrará ata informando que a licitação foi  fracassada e agendará nova data para a 
realização do certame;

3. A Comissão de Licitação declarará a licitação deserta caso 
a sessão se realize por 3 (três) vezes e não compareçam interessados e sugerirá ao Presidente a  
contratação mediante dispensa, conforme dispõe o art. 24, V, da Lei 8.666/93;

4. Autorizada pelo Presidente a contratação por dispensa, o 
processo será devolvido à Coordenadoria  de compras,  Licitações e Contratos,  que seguirá os 
procedimentos previstos No item IX.

5. Não sendo autorizada pelo Presidente a contratação por 
dispensa de licitação, o Presidente determinará o arquivamento do processo, informando o fato à  
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, que comunicará à Unidade Solicitante;

6. O Presidente  da  Comissão  de  Licitação  deverá  abrir  os 
envelopes que contenham os documentos de habilitação, os quais devem ser rubricados pelos 
presentes na sessão pública;

7. Caso todos os presentes sejam inabilitados, o Presidente 
da Comissão consignará tal  fato ato e poderá conceder  o prazo de 3 (três)  dias  úteis  para a 
apresentação de nova documentação;

8. Havendo interesse na interposição de recurso, obedecer-se 
á o disposto no item X; 

9. Não havendo a apresentação de recurso, o Presidente da 
Comissão  contará  tal  fato  em ata e abrirá  os  envelopes das  propostas,  anunciará os  preços, 
colherá a assinatura dos participantes presentes e dos membros da Comissão nas propostas de 
preços, identificará a proposta vencedora e verificará se os convidados têm interesse em interpor  
recurso;

10. Caso todas as propostas de preços sejam desclassificadas, 
o  Presidente  da  Comissão  de  Licitação  poderá  fixar  o  prazo  de  3  (três)  dias  para  que  os  
participantes possam sanar as irregularidades;

11. Havendo a intenção de interposição de recurso, seguir-se-á 
o disposto no item X;

12. A Comissão de Licitação elaborará ata com o resultado da 
licitação, elaborará despacho de adjudicação do objeto da licitação e encaminhará o processo à 
Procuradoria Geral Legislativa;

13. O Procurador Geral Legislativo emitirá parecer no prazo de 
5(cinco) dias úteis e enviará o processo à Secretaria de Controle Interno;

14. O Secretário de Controle Interno dará parecer no prazo de 
5 (cinco) dias úteis e encaminhará o processo ao Presidente para homologação;

15. O  Presidente  decidirá  pela  homologação,  anulação  ou 
revogação do procedimento licitatório;

16. Se  a  licitação  não  for  homologada  pelo  Presidente,  tal 
decisão deverá ser publicada no Diário Oficial de Contas e o processo arquivado.

B) DO PREGÃO PRESENCIAL
1. Ao pregoeiro compete agendar a data do certame, elaborar 

o aviso de licitação e publicá-lo;
2. O  prazo  para  a  apresentação  das  propostas  não  será 

inferior a 8 (oito) dias úteis, contados a partir da publicação dos avisos;
3. A impugnação de edital de licitação na modalidade pregão 

presencial deve ser protocolada até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos 
envelopes, devendo o pregoeiro respondê-la no prazo de 24 horas do recebimento;

4. Caso  a  impugnação  seja  procedente  e  enseje  a 
reformulação das propostas, deverá ser reaberto o prazo de publicidade de 8 (oito dias) úteis;

5. No  dia,  hora  e  local  estabelecidos  no  instrumento 

convocatório o Pregoeiro verificará se compareceram interessados no certame;
6. Se  não  comparecerem  interessados  no  certame,  o 

Pregoeiro deverá declarar a sessão deserta e reabrir o prazo de publicidade de 8 (oito) dias úteis  
por até 3 (três) vezes;

7. Se  após  as  3  (três)  publicações  previstas  acima  não 
comparecerem interessados o Pregoeiro declarará a licitação deserta e sugerirá ao Presidente a 
contratação mediante dispensa, conforme dispõe o art. 24, V, da Lei 8.666/93; 

8. Autorizada pelo Presidente a contratação por dispensa, o 
processo será devolvido à Coordenadoria  de compras,  Licitações e Contratos,  que seguirá os 
procedimentos previstos na letra...

9.  Não sendo autorizada pelo Presidente a contratação por 
dispensa de licitação, o Presidente determinará o arquivamento do processo, informando o fato à  
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, que comunicará à Unidade Solicitante;

10. Comparecendo  interessados,  o  Pregoeiro  abrirá  a 
audiência pública  de licitação e  efetuará  o credenciamento dos interessados em participar  do 
pregão;

11. Os interessados apresentarão declaração de que cumprem 
os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço 
oferecido;

12. O  pregoeiro  abrirá  os  envelopes  das  propostas  e 
classificará  o  autor  da  proposta  de  menor  preço  bem  como  aqueles  cujas  propostas  não  
ultrapassem o valor da menor proposta em 10%;

13. Caso não haja, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições 
definidas no item anterior,  o  Pregoeiro identificará os  autores  das 3 (três)  melhores  propostas 
quaisquer que sejam os preços oferecidos;

14. O número de concorrentes classificados pode ser excedido 
em caso de empate no valor das propostas;

15. Será adotado o critério de menor preço para julgamento e 
classificação das propostas;

16. Caso todas as  propostas  de preços apresentadas sejam 
desclassificadas,  o  Pregoeiro  poderá fixar  aos licitantes  o prazo  de 8 (oito)  dias  úteis  para a  
apresentação  de  novas  propostas,  visando  a  correção  dos  motivos  que  ensejaram  a 
desclassificação;

17. O Pregoeiro deverá convidar individualmente os licitantes 
classificados, de forma sequencial, para apresentarem lances verbais a partir do autor da proposta  
classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor;

18. Caso não se realize lance verbal, deverá ser verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

19. Encerrada a etapa competitiva e colocada em ordem as 
propostas,  o  Pregoeiro  verificará  a  aceitabilidade  da  primeira  proposta  classificada  quanto  ao 
objeto e valor e abrirá o envelope de habilitação para verificar se atende às disposições do edital;

20. Se  não  houver  aceitabilidade  da  oferta  da  primeira 
classificada,  e/ou não atender  às  exigências  de habilitação,  o  Pregoeiro examinará as  ofertas  
subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante na ordem de 
classificação e,  assim sucessivamente,  até a apuração de uma proposta que atenda ao edital,  
sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

21. Se todos os interessados forem declarados inabilitados, o 
fato será consignado em ata e o processo encaminhado ao Presidente;

22. O Presidente poderá determinar a repetição do pregão ou 
declarar a licitação fracassada;

23. Caso a licitação seja declarada fracassada, o Coordenador 
de Compras, Licitações e Contratos comunicará tal fato à Unidade Solicitante;

24. Se houver aceitabilidade da oferta da primeira classificada, 
e atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor e verificará se algum 
licitante tem interesse em interpor recurso;

25. Caso  haja  interesse  na  interposição  de  recurso,  o 
Pregoeiro abrirá prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias,  
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata  
dos autos;

26.  Se houver interposição de recurso, o Pregoeiro o analisará 
e verificará se reconsidera sua decisão;

27. Se o Pregoeiro não reconsiderar sua decisão, o processo 
será  encaminhado  ao  Presidente  que  julgará  o  mérito  do  recurso  e  devolverá  o  mesmo  ao  
Pregoeiro que deverá: I - convocar e informar os licitantes sobre a decisão; II - elaborar ata com a  
apuração do resultado da licitação; III  - encaminhar o processo ao Presidente para adjudicar e  
homologar a licitação;

28. Se  não  houver  interposição  de  recurso  ou  houver 
reconsideração de decisão, o Pregoeiro adjudicará a licitação, fará consignar os fatos em ata e  
encaminhará o processo à Procuradoria Geral Legislativa para emissão de parecer no prazo de 5 
(cinco) dias úteis;

29. Após  a  emissão  de  parecer,  a  Procuradoria  Geral 
Legislativa enviará o processo à Secretaria de Controle Interno;

30. O Secretário de Controle Interno emitirá parecer sobre a 
regularidade do processo licitatório no prazo de 5 (cinco) dias úteis e encaminhará o processo ao  
Presidente para homologação.

C) DA TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA
1. Ao Presidente da Comissão de Licitação compete: agendar 

a data do certame e elaborar o aviso de licitação e publicá-lo;
2. O aviso de licitação deve ser publicado com a observância 

dos seguintes prazos: 
• Concorrência: 45 (quarenta e cinco) dias quando a licitação 

for do tipo Melhor Técnica ou Técnica e Preço ou quando o regime de execução do objeto for 
empreitada integral e 30(trinta) dias para os demais casos;

• Tomada de Preços: 30 (trinta) dias no caso de licitação do 
tipo Melhor Técnica ou Técnica e Preço e 15 (quinze) dias para os demais casos;

3. A impugnação do edital de licitação deve ser protocolada 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data da abertura dos envelopes;

4. O Presidente da Comissão de Licitação deve responder a 
impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis;

5. Caso seja procedente a impugnação,  o edital  deverá ser 
novamente publicado, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido;

6. No dia, hora e local estabelecidos, se não comparecerem 
interessados no certame a Comissão declarará a licitação deserta e reabrirá prazo de publicidade  
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de 8(oito) dias úteis por até 3(três) vezes;
7. Se  após  as  3  (três)  publicações  previstas  acima  não 

comparecerem interessados o Presidente declarará a licitação deserta e sugerirá ao Presidente a 
contratação mediante dispensa, conforme dispõe o art. 24, V, da Lei 8.666/93; 

8. Autorizada pelo Presidente a contratação por dispensa, o 
processo será devolvido à Coordenadoria  de compras,  Licitações e Contratos,  que seguirá os 
procedimentos previstos na letra...

9. Não sendo autorizada pelo Presidente a contratação por 
dispensa de licitação, o Presidente determinará o arquivamento do processo, informando o fato à  
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, que comunicará à Unidade Solicitante;

10. Comparecendo  interessados,  o  Presidente  da  Comissão 
Permanente  de  Licitação  procederá  à  abertura  da  audiência  pública  de  licitação,  efetuará  o  
credenciamento dos representantes das empresas licitantes e, em seguida, receberá os envelopes 
contendo os documentos de habilitação e propostas de preços;

11. Quando  se  tratar  de  Tomada de  Preços do  tipo  “Melhor 
Técnica” ou “Técnica e Preço”, deverá ser entregue o envelope contendo a documentação técnica 
exigida no edital, sendo aberto, primeiramente, o envelope de habilitação, depois o de técnica e por 
último o da proposta de preço;

12.  O  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação 
deverá  efetuar  a  abertura  dos  envelopes  que  contenham os  documentos  de  habilitação,  que 
deverão ser analisados e rubricados pelos presentes;

13. Se todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão fixará 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação;

14. Caso haja interesse na interposição de recurso, seguir-se-á 
o disposto no item X;

15. Não  havendo  recurso,  a  Comissão  deverá  tomar  as 
seguintes providências: abrir os envelopes que contenham as propostas de preços, solicitar aos 
licitantes  que rubriquem todas as propostas,  identificar a  proposta vencedora e verificar se os 
licitantes têm a intenção de interpor recurso;

16. Caso todas as propostas de preços sejam inabilitadas,  a 
Comissão fixará o prazo de 8 (oito) dias úteis para que as irregularidades sejam sanadas.

17. Caso haja interesse na interposição de recurso, seguir-se-á 
o disposto no item...

18. Decidido  o  recurso,  a  Comissão  elaborará  ata  com  o 
resultado  da  licitação,  adjudicará  o  objeto  e  encaminhará  o  processo  à  Procuradoria  Geral  
Legislativa para emissão de parecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis e posterior envio à Secretaria  
de controle Interno;

19. O Secretário de Controle Interno emitirá parecer sobre a 
regularidade do processo licitatório no prazo de 5 (cinco) dias úteis e encaminhará o processo ao 
Presidente para homologação.

D) DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
1. Quando for adequada a aquisição ou contratação mediante 

dispensa de licitação, o Coordenador de Licitação, Contratos e Compras, deverá obter despacho 
do Presidente autorizando a avença, publicar o ato de dispensa ou inexigibilidade e proceder à 
celebração do contrato.

IX) DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATAS DE REGISTROS DE 
PREÇOS

1.  Após  a  homologação  da  licitação  ou  dos  casos  de  dispensa  ou 
inexigibilidade de licitação, o processo será devolvido à Coordenadoria de Licitação, Contratos e 
Compras,  que convocará o fornecedor  para a assinatura do contrato ou da ata de registro  de 
preços;

2. Depois de assinado, o contrato ou a ata de registro de preços será 
enviado ao Presidente para assinatura;

3. A Coordenadoria de Licitações, Contratos e Compras deverá proceder 
ao seguinte:

• Publicar  o  extrato do  contrato  ou  da  ata  de  registro  de 
preços;

• Fazer o controle dos instrumentos formalizados;
• Juntar ao processo licitatório o contrato ou a ata de registro 

de preços, a publicação do ato de homologação ou de dispensa ou de inexigibilidade de licitação e 
o extrato do contrato ou da ata de registro de preços;

• Encaminhar  cópia  do  contrato  ou  da  ata  de  registro  de 
preços para a Secretaria de Orçamento e Finanças autuar o processo de execução da despesa;

• Sugerir ao Presidente o arquivamento dos autos depois de 
encerrada a execução do contrato ou da ata de registro de preços

X) DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Havendo a interposição de recurso nos moldes do art. 109 
da Lei  Federal  8.666/93,  exceto no caso de licitações efetuadas na modalidade de convite,  o  
resultado do exame do recurso deverá ser publicado no Diário Oficial  do Estado,  abrindo-se o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, contados da data de publicação;

2. Interposto  o  recurso,  dar-se-á  ciência,  com  cópia  das 
razões recursais, aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

3.  O recurso será dirigido  ao Presidente da Comissão  de 
Licitação ou ao Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

4. Se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou 
o Pregoeiro não reconsiderar sua decisão, o processo, devidamente informado, será encaminhado 
ao Presidente que julgará o mérito do recurso,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e devolverá o 
processo à Comissão de Licitação;

5. Tratando-se  de  licitações  efetuadas  nas  modalidades 
Convite ou Pregão Presencial, os prazos para recorrer ou contra-arrazoar serão de 2 (dois) e 3 
(três) dias úteis, respectivamente.

XI) CONSIDERAÇÕES 

1. Os Secretários, Coordenadores e chefias imediatas terão 
responsabilidade solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução 
Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Coordenadoria de Licitação, Contratos e Compras e à 
Secretaria de Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

4. Nas  aquisições  de  bens  e  materiais  de  consumo,  o 
recebimento e a aceitação do material deverão atender às normas e procedimentos previstos nas 
Instruções Normativas SPM nº 001/2017 e SPM nº 004/2017;

5. Nas  contratações  de  serviços,  o  acompanhamento  da 
execução contratual deverá atender às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa 
CCLC nº 002/2017.

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 Justino Malheiros Neto                                                   Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                   Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CCLC 002/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos / Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre normas e procedimentos para a fiscalização, controle da 
execução  e  acompanhamento  da  vigência  dos  contratos  e  para  a  celebração  de  aditivos 
contratuais na Câmara municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Contrato  administrativo:  ajuste  que  a  Administração 
Pública,  agindo  nessa  qualidade,  firma  com  o  particular  (pessoa  física  ou  jurídica)  ou  outra 
entidade  administrativa  para  consecução  de  objetivos  de  interesse  público,  nas  condições 
estabelecidas pela própria Administração, segundo o regime jurídico de direito público;

2. Contratos  de  Terceirização:  contratos  destinados  às 
atividades de conservação, limpeza,  segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, 
recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos e instalações;

3. Fiscal  do  Contrato:  representante  da  administração, 
responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  dos  convênios,  contratos  e  instrumentos 
congêneres,  de forma a garantir  que seja cumprido o disposto nos respectivos instrumentos e 
atendidas as normas orçamentárias e financeiras da Administração Pública;

4. Fiscalização:  observação  sistemática  e  periódica  da 
execução do contrato;

5. Notificação: documento elaborado para dar conhecimento 
aos fornecedores sobre irregularidades nos serviços, obras e serviços de engenharia ou materiais 
fornecidos, bem como para solicitar que possíveis falhas sejam sanadas no prazo preestabelecido  
pela autoridade licitante;

6. Relatório:  documento  elaborado  pelo  Fiscal  do  Contrato 
contendo informações sobre a execução do instrumento contratual;

7. Empenho: ato emanado de autoridade competente que cria 
para a Administração, obrigações de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, 
compreendendo a autorização e a formalização;

8. Termo  Aditivo:  instrumento  pelo  qual  se  formaliza 
alterações  no  contrato  original  firmado,  efetuando-se  acréscimos  ou  supressões  no  objeto, 
prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas na Lei Federal n° 8.666/1993;

9. Termo  de  Referência  -  TR:  documento  utilizado  para  a 
solicitação de bens, serviços, obras e serviços de engenharia, contendo os elementos capazes de 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando 
preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimentos e o prazo de 
execução do contrato;

10. Unidade Solicitante: é a Secretaria que, após identificar as 
suas  necessidades,  solicita  a  aquisição  de  materiais  e  serviços  ou  a  contratação  de  obras  e 
serviços de engenharia;

11. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

12.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  os  procedimentos  relacionados  ao 
acompanhamento da vigência dos contratos e da celebração de aditivos contratuais na Câmara 
Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta Instrução Normativa abrange o fiscal de contrato, a 
Coordenadoria de Compras,  Licitações e Contratos,  a Secretaria  de Orçamento e Finanças,  a  
Secretaria de Patrimônio e Manutenção e a Presidência. 

IV. BASE LEGAL 

Lei 8.666/93; 
Demais legislações que se apliquem à administração pública municipal 

em se tratando de fiscalização e controle da execução dos contratos administrativos. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. A não observância de quaisquer das atribuições do fiscal 
do  Contrato  implicará  na  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  para  apurar  a 
responsabilidade civil, penal e/ou administrativa;

2. O acompanhamento e controle da execução dos contratos, 
realizados pelo fiscal do Contrato, tem por finalidade a verificação do cumprimento das cláusulas e 

Publicação   Oficial   do   Tribunal   de   Contas   de  Mato   Grosso    –    Lei   Complementar   475   de   27   de   setembro   de   2012
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678  - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915



Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 6  Nº 1194
Divulgação quarta-feira, 6 de setembro de 2017 

– Página 13
Publicação segunda-feira, 11 de setembro de 2017

condições pactuadas no instrumento contratual;
3. Os  valores  de  dispensa  de  licitação  previstos  na  Lei 

Municipal 6.183/17 devem ser obedecidos, sob pena de fracionamento de contratações e fuga à 
licitação;

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. São atribuições do fiscal de Contrato:
• Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato  para  o 

qual foi designado fiscal e emitir relatórios;
• Gerir  o  prazo  do  instrumento  contratual  sob  sua 

responsabilidade;
• Se entender necessário, propôr a celebração de aditivos ou 

rescisão;
• Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 

ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
• Alertar  a  empresa  contratada  das  irregularidades  na 

execução do contrato, esclarecendo, inclusive as penalidades passíveis de aplicação;
• Informar  à  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e 

Contratos sobre as irregularidades observadas na execução do contrato; 
• Solicitar  à  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e 

Compras esclarecimentos sobre o contrato sob sua responsabilidade;
• Receber e atestar as notas fiscais, confrontando os preços 

e as quantidades com o estabelecido no contrato, e encaminhá-las para pagamento;
• Verificar  se  o  prazo  de  entrega,  as  quantidades  e 

especificações estão de acordo com o estabelecido no contrato;

2. São atribuições do Coordenador de Compras, Licitações e 
Contratos:

• Analisar  os  relatórios  de  acompanhamento  da  execução 
dos contratos;

• Notificar  a  empresa contratada para sanar  os  problemas 
detectados na prestação dos serviços ou entrega de materiais;

• Anexar  cópia  do  relatório  elaborado  pelo  fiscal  no 
respectivo contrato;

• Sugerir  ao  Secretário  de  Patrimônio  e  Manutenção  a 
aplicação de penalidades à contratada quando for ao caso;

•  Coordenar a celebração de aditivos contratuais; 
• Publicar os contratos e seus aditivos; 
•  Acompanhar o prazo de vigência de todos contratos;

3. São atribuições do Secretário de Orçamento e Finanças:
•  a verificação da compatibilidade da despesa, oriunda de 

aditivo contratual, com a LOA e a verificação da disponibilidade orçamentária;
•  a emissão de Pedido de Empenho de Despesa - PED, o 

registro e a emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liquidação e do pagamento de despesas;

VII. DOS PROCEDIMENTOS

1. Os  contratos  serão  elaborados  pela  Coordenadoria  de 
Compras, Licitações e Contratos, de acordo com o que prescreve à Lei 8.666/93;

2. Serão  designados,  preferencialmente,  para  fiscal  de 
contrato:

• quando  se  tratar  de  contratação  de  serviços  comuns,  o 
indicado deve ser servidor, preferencialmente, de provimento efetivo, e que detenha conhecimento 
técnico do objeto do contrato;

• quando se tratar de contrato de fornecimento de materiais 
de consumo, o indicado deve ser servidor lotado no Núcleo de Almoxarifado;

•  quando  se  tratar  de  contrato  de  serviços  e  obras  de 
engenharia, o indicado deve, obrigatoriamente, possuir conhecimento técnico do objeto do contrato

3. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o fiscal 
deverá:

• acompanhar  o  cumprimento,  pela  contratada,  do 
cronograma físico-financeiro;

•  acompanhar o cumprimento das especificações técnicas 
dos materiais a serem aplicados na obra e zelar pela qualidade dos serviços prestados;

•  verificar  o  cumprimento,  pela  contratada,  da 
obrigatoriedade de manutenção de todos os projetos  e do memorial  descritivo,  no canteiro de 
obras;

• receber as etapas da obra mediante medições precisas e 
de acordo com o projeto executivo; 

•  acompanhar  as  modificações  no  cronograma  físico-
financeiro e as substituições de materiais e equipamentos;

•  executar  as  medições  dos  serviços  executados,  no 
período relativo à medição, tendo como base a planilha orçamentária apresentada na licitação ou 
aditivo;

• exigir  da  construtora  a  Nota  Fiscal  de  Serviço  e 
documentos comprobatórios de regularidade fiscal previstos no contrato

4. A  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e  Contratos 
deverá manter uma via do contrato e dos respectivos relatórios de acompanhamento elaborados 
pelo fiscal em seu arquivo;

5. O Coordenador da Coordenadoria de Compras, Licitações 
e Contratos deverá manter planilha de controle de contratos e aditivos para o acompanhamento da 
execução e da vigência dos contratos e seus aditivos;

6. Os  contratos  administrativos  podem  ser  alterados  por 
decisão unilateral da Administração ou por acordo entre as partes, nos casos permitidos em lei, por 
meio de Termo Aditivo;

7. São finalidades do Termo Aditivo: I – o aditamento de valor: 
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou supressões 
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e,  
no caso particular  de reforma de edifício ou de equipamentos,  até o limite  de 50% para seus  
acréscimos; II  – a prorrogação de prazo: a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos casos previstos no art. 57 da Lei Federal n°  
8.666/1993;

8. A celebração de aditivos  contratuais  deverá obedecer às 
mesmas formalidades  legais  dadas ao instrumento  de contrato inicial  e  todos  os  aditamentos 
deverão ser previamente autorizados pelo Presidente;

9.  A  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e  Contratos 
deverá solicitar  à Secretaria  de Orçamento e Finanças informação sobre a compatibilidade da  
despesa com a LOA e a respectiva disponibilidade orçamentária;

10. A  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e  Contratos 
encaminhará a Presidência solicitação de autorização para o aditamento;

11. Caso o Presidente autorize, o Coordenador de Compras, 
Licitações e Contratos elaborará e juntará ao processo a Minuta do Termo Aditivo e encaminhará à 
Procuradoria Geral Legislativa para emissão de parecer jurídico;

12.  Se  não  for  autorizado  o  aditamento  do  contrato,  o 
Presidente determinará o arquivamento do processo;

13.  Caso  haja  inconformidades  nos  procedimentos,  o 
Procurador  Geral  Legislativo  deverá  indicar  e  sugerir  adequações  e  devolver  o  processo  à  
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos para as providências necessárias;

14. Juntado  o  parecer  conclusivo,  o  Procurador  Geral 
Legislativo encaminhará os autos para a Presidência;

15. Sendo favorável  a  decisão,  o  Presidente  encaminhará  o 
processo à Coordenadoria de Compras,  Licitações e Contratos,  cujo Coordenador convocará a 
contratada para a assinatura do Termo Aditivo e devolverá ao Presidente para assinatura;

16. . Após a assinatura, o Presidente encaminhará o processo 
à  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e  Contratos,  cujo  coordenador  tomará  as  seguintes  
providências:

• publicar o extrato do aditivo contratual no Diário Oficial de 
Contas; 

• arquivar  uma  via  do  aditivo  contratual  e  registrar 
respectivos dados em planilha de controle de contratos e aditivos; 

•  enviar cópia do aditivo contratual para o fiscal de Contrato; 
•  elaborar Processo de Execução de Despesa, contendo a 

cópia do termo aditivo contratual, as publicações respectivas, registrar em caderno de protocolo e  
encaminhá-lo à Secretaria de Orçamento e Finanças; 

•  sugerir  ao  Presidente  o  arquivamento  dos  autos,  após 
encerrada a execução do termo aditivo contratual.

•
VIII. CONSIDERAÇÕES 

1.  Os  contratos  e  os  aditivos  deverão  ser  publicados  no 
Diário Oficial de Contas nos prazos estipulados na Lei Federal nº 8.666/1993;

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Coordenadoria de Licitação, Contratos e Compras e à 
Secretaria de Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                        Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                        Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CCRH 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Coordenadoria de Cultura e Resgate Histórico
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Coordenadoria de Cultura e 

Resgate Histórico / Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria 
de Cultura e Resgate Histórico da Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

2.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Definir  e  regulamentar  os  procedimentos  a  serem 
executados pela Coordenadoria de Cultura e Resgate Histórico da Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta Instrução Normativa abrange todas as  unidades da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

1. Todas  as  legislações  que  se  apliquem  à  administração 
pública municipal em se tratando de atividades ligas à Cultura e ao Resgate Histórico. 

V. ATRIBUIÇÕES 

À Coordenadoria de Cultura e Resgate Histórico compete:
1. Promover,  articular,  fomentar  e  executar  atividades  e/ou 

eventos socioculturais e históricos;
2. Elaborar,  promover  e  executar  projetos  de  incentivo  à 

história cultural local;
3. Resgatar,  catalogar,  preservar,  guardar  e  divulgar 
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documentos políticos-legislativos da Câmara Municipal de Cuiabá;
4. Organizar  e  sistematizar  os  documentos  políticos-

legislativos da Câmara Municipal de Cuiabá;
5. Recuperar,  zelar  e  arquivar,  de  forma  definitiva  e 

intransferível, o acervo documental político-legislativo produzido pela Câmara de Cuiabá

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                              Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                           Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CTI 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Coordenadoria de Tecnologia de Informação 
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno/Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre a padronização dos procedimentos da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação.

I – DOS CONCEITOS 

Ativos de informação 
1.1 É o patrimônio composto por todos os dados e informações gerados 

e manipulados nos processos dos setores; 

Ativos de processamento 
1.2 É o patrimônio -  composto por todos os elementos  de hardware,  

software e infraestrutura de comunicação, necessários para a execução das atividades do setor; 
Recursos de tecnologia da informação 

1.3  Compreende  o  conjunto  dos  ativos  de  informação  e  de 
processamento; 

Recursos computacionais
1.4 São os equipamentos, as instalações ou banco de dados direta ou 

indiretamente  administrados,  mantidos  ou  operados  pelas  diversas  Secretarias,  tais  como:  I 
Computadores  de  qualquer  espécie,  incluídos  seus  equipamentos  acessórios;  II  Impressoras, 
Plotters e equipamentos multifuncionais conectados ao computador; III Redes de computadores e 
de transmissão de dados; IV Banco de dados ou documentos residentes em disco, fita magnética 
ou outros meios; V Leitoras de códigos de barra, Scanners, equipamentos digitalizadores e afins; 
VI Manuais técnicos e CD’s de instalação/configuração; VII Patch Panel, Switches, Hubs e outros 
equipamentos de rede; VIII Serviços e informações disponibilizados via arquitetura de informática 
da  instituição;  IX  Softwares,  sistemas  e  programas  adquiridos  ou  desenvolvidos  pela 
Administração. 

Usuário 
1.5  É  todo  servidor  público  municipal  ou  prestador  de  serviço  que 

necessite de acesso à rede corporativa ou utilize algum recurso computacional da rede publica 
municipal. 

Dado 
1.6 Qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só 

não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação, constituindo um insumo de um 
sistema de informação; 

Informação 
1.7 Resultado do processamento do conjunto de dados apresentado a 

quem de direito, na forma, tempo e meio adequados, que permite conhecer uma avaliação ou fato, 
contribuindo para a tomada de decisão; Informações íntegras 

1.8 Aquelas que apenas são alteradas através de ações autorizadas e 
planejadas; 

Informações integradas 
1.9  Aquelas  que  fazem  parte  de  um  todo  que  se  completam  ou 

complementam; 
Sistema de informação 
1.10 Conjunto de partes que formam um todo unitário, com o objetivo de 

disponibilizar informações para formular, atingir e avaliar as metas da organização; 
Tecnologia da informação
1.11 Conjunto de equipamentos e suportes lógicos, que visam coletar, 

processar, tratar, armazenar e distribuir dados e informações. 
Confidencialidade 
1.12 É o princípio de segurança que trata da garantia de que o acesso à  

informação seja obtido somente por pessoas autorizadas; 
Integridade 
1.13 É o princípio de segurança que trata da salvaguarda da exatidão e 

confiabilidade da informação e dos métodos de processamento; 
Disponibilidade 
1.14 É o princípio de segurança que trata da garantia de que pessoas 

autorizadas  obtenham  acesso  à  informação  e  aos  recursos  correspondentes,  sempre  que 
necessário; 

Usuário interno 
1.15 É qualquer servidor ativo ou unidade do órgão que tenha acesso, 

de forma autorizada à informação produzida ou custeada pelo órgão; 
Usuário externo 
1.16 É qualquer pessoa física ou jurídica que tenha acesso, de forma 

autorizada à informação produzida ou custeada pelo órgão e que não seja caracterizada como 
usuário interno ou usuário colaborador; 

Usuário colaborador 
1.17 È o prestador de serviço terceirizado, estagiário ou qualquer outro 

colaborador do órgão que tenha acesso, de forma autorizada, a informação produzida ou custeada 
pelo órgão; Segurança da informação 

1.18 É a preservação da confidencialidade, integridade, credibilidade e 
disponibilidade  da  informação;  adicionalmente,  outras  propriedades,  tais  como  autenticidade, 
responsabilidade, não repúdio e confiabilidade podem também estar envolvidas; 

Credencial 
1.19 É a combinação do login e senha, utilizado ou não em conjunto a 

outro  mecanismo  de  autenticação,  que  visa  legitimar  e  conferir  autenticidade  ao  usuário  na 
utilização da infra-estrutura e recursos de informática.

II – DA FINALIDADE 

2.1  A presente  instrução  normativa  tem como  finalidade  estabelecer 
rotinas e procedimentos a serem adotadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da 
Câmara Municipal de Cuiabá. 

III – ABRANGÊNCIA 

3.1 Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara 
Municipal de Cuiabá.

IV – DAS RESPONSABILIDADES

As responsabilidades do Secretário de Tecnologia da Informação 
4.1  Definir  a  política  de  segurança  dos  sistemas  e  utilização  dos 

recursos de informática na Câmara Municipal de Cuiabá; 
4.2  Coordenar  as  ações de  informática  desenvolvidas pelos  diversos 

setores,  cuidando  para  que  haja  compatibilização  de  softwares  e  hardwares  indicados  pelos 
padrões técnicos estabelecidos pelas divisões específicas; 

4.3  Promover  junto  à  Administração,  os  recursos  necessários  à 
aquisição de bens e serviços,  relativos à área de informática,  a serem utilizados nas diversas  
unidades administrativas; 

4.4 Apreciar os pedidos de aquisição de equipamentos e programas de 
computador,  mediante  elaboração  de  parecer,  embasado  em  critérios  técnicos,  definidos  por 
profissionais da área; 

4.5  Participar  das  comissões  de  julgamento  de  propostas  em 
procedimentos licitatórios, para aquisição de equipamentos ou serviços de informática; 

4.6 Planejar e coordenar as atividades relativas à área de informática da 
Câmara Municipal de Cuiabá; 

4.7 Elaborar  projetos  de atualização tecnológica dos equipamentos e 
programas da Câmara Municipal de Cuiabá; 

4.8 Planejar  e desenvolver  projetos para aquisição e atualização dos 
servidores,  equipamentos  de  rede  e  banco  de  dados  bem  como  planejar  e  coordenar  sua 
ampliação; 

4.9 Promover estudos com vistas à informatização de forma integrada 
dos setores da Câmara Municipal de Cuiabá; 

4.10 Coordenar, estruturar e administrar as bases de dados corporativas 
e disponibilizar a todos os setores da Câmara Municipal de Cuiabá, centralizando e atualizando as 
informações; 

4.11  Gerenciar  a  performance  e  a  segurança  das  redes  de 
comunicação,  e banco de dados,  bem como definir  políticas referentes a seus recursos,  além 
gerenciar o acesso a eles; 

4.12 Gerenciar os serviços de Internet e Intranet, bem como o acesso a 
seus recursos; 

4.13 Administrar os direitos e permissão de acesso dos usuários aos 
recursos e procedimentos operacionais;

4.14 Controlar e manter sob sua guarda e responsabilidade todas as 
licenças de software de uso comum dos usuários, bem como respectivas mídias e manuais, que 
estão sob responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação; 

4.15 Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência. As 
responsabilidades da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

4.16 Manter, sob guarda e controle, manuais e rotinas operacionais; 
4.17 Controlar o acervo das cópias de segurança (mídias eletrônicas), 

atualizando o sistema de controle das mídias, bem como coordenar retornos de arquivos; 
4.18 Analisar e propor soluções para os problemas técnicos ocorridos, 

verificando junto ao usuário os tipos de ocorrências, levantando o motivo e a forma de correção, a  
fim de que os problemas sejam sanados; 

4.19 Participar de licitações para a compra de equipamentos, software e 
suprimentos de Informática; 

4.20 Pesquisar e avaliar novas tecnologias na sua área de atuação; 
4.21  Propor  novas  técnicas  de  análise  e  programação,  novas 

ferramentas, buscando a constante atualização tecnológica; 
4.22 Operacionalizar a execução de rotinas; 
4.23  Manter  os  sistemas  implantados,  corrigir  eventuais  erros, 

verificando  as  necessidades de  modificações,  procedendo  a ás  alterações,  a  fim de  mantê-lo 
atualizado; 

4.24  Converter  os  arquivos  do  sistema de  geração  de  holerite  para 
arquivos HTML, publicar e disponibilizar aos funcionários através de recursos computacionais; 

4.25 Acompanhar os trabalhos, no que tange ao ambiente físico ideal 
para manutenção e instalação física dos equipamentos, visando a uma melhor performance dos 
equipamentos; 

4.26 Orientar usuários quanto à utilização dos recursos da rede; 
4.27  Orientar  os  usuários  e  a  administração  quanto  à  utilização  e 

aquisição de aplicativos, sistemas e equipamentos; 
4.28 Realizar e coordenar a configuração de equipamentos, aplicativos e 

sistemas, bem como atender os usuários como relação aos equipamentos; 
4.29 Realizar levantamentos e atualizar especificações para aquisição e 

atualização de equipamentos de informática bem como de programas;
4.30  Desenvolver  outras  atividades  afins,  no  âmbito  de  sua 

competência.

V – DOS PROCEDIMENTOS 
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Das estações de trabalho e componentes 
5.1  O  usuário  deverá  executar  somente  tarefas  e  aplicações  que 

estejam  dentro  do  escopo  de  trabalho  de  seu  departamento,  utilizando  os  programas  e 
equipamentos com zelo e responsabilidade; 

.2  Caberá  aos  usuários  comunicar  imediatamente  a  Administração 
quaisquer problemas que venham ocorrer, bem como relatar qualquer suspeita de uso inadequado 
dos recursos computacionais; 

5.3 Não  será permitido aos  usuários  alterar,  configurar  ou  remanejar 
estações  de  trabalho  e  periféricos  de  seus  locais  de  instalação  sem  o  conhecimento  do 
Departamento  de  Informática;  5.4  Não  deverão  ser  conectados  notebooks,  laptops  ou  outros 
equipamentos  aos  computadores  da  administração  pública  municipal  sem o  conhecimento  do 
Secretário da pasta; 

5.5 Os usuários, a menos que tenham uma autorização específica para 
esse fim, não poderão tentar, permitir ou causar qualquer alteração ou destruição de ambientes 
operacionais,  dados  ou  equipamentos  de  processamento  ou  comunicações  instalados  na 
administração pública municipal; 

5.6  Com  exceção  das  estações  de  trabalho  e  estabilizadores,  os 
usuários  não  poderão  ligar  ou  desligar  fisicamente  ou  eletricamente  equipamentos  da 
administração pública municipal sem autorização prévia do Secretário de Gestão Administrativa 
e/ou Técnico do Departamento de Informática, especialmente os equipamentos de rede. 

5.7 Não será permitida a utilização dos recursos computacionais para 
benefício próprio ou de terceiros, direto ou indireto sem a liberação do Secretário de Tecnologia da  
Informação. 

5.8 Os usuários  deverão manter os equipamentos nas suas perfeitas 
condições de uso na forma como lhes foram entregues, evitando a colagem de adesivos ou outros 
enfeites  particulares;  5.9  Não  deverão  colocar  objetos  sobre  os  equipamentos  de  forma  a 
prejudicar o seu sistema de ventilação, assim como manipular líquidos, alimentos ou substâncias 
que possam ocasionar danos quando os estiver operando; 

5.10 O usuário deverá encerrar sua sessão (desligar ou fazer logoff) na 
estação de trabalho ao término de suas atividades. Ao final do expediente, a estação de trabalho 
deverá ser desligada;

Dos programas e softwares 
5.11 Os usuários não poderão instalar ou fazer “upgrade” de qualquer 

espécie de programas ou aplicativos nas estações de trabalho sem aprovação do Secretário de 
Tecnologia da Informação; 

5.12 Não será permitido  carregar  e  executar  qualquer  tipo  de jogos, 
áudios ou vídeos bem como armazenar tais arquivos no servidor ou na estação de trabalho que  
não sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas pelo Setor; 

5.13 De forma a zelar pela segurança do seu computador, sempre que o 
programa de antivírus enviar mensagem informando que algum arquivo está infectado por vírus, o 
usuário deverá informar imediatamente a Coordenadoria de Tecnologia da Informação; 

5.14 Não será permitido o uso, para fins particulares ou de recreação, 
de  serviços  que  sobrecarreguem a  rede  computacional  tais  como:  rádios  on-line,  páginas  de 
animação, visualização de apresentações, entre outros; Do ambiente de rede 

5.15 A Coordenadoria  de Tecnologia da Informação disponibilizará os 
pontos de rede necessários ao desenvolvimento das atividades dentro de seus prédios; 

5.15.1  Qualquer  alteração  ou  criação  de  um ponto  novo  deverá  ser  
comunicado num tempo hábil. 

5.16 É expressamente proibido do uso de meios ilícitos de acesso aos 
computadores, sistemas e arquivos do ambiente de rede computacional da Câmara; 

5.17  É  proibido  o  acesso  remoto  aos  computadores  da  rede  sem o 
conhecimento ou consentimento do usuário, salvo se autorizado pelo Secretário de Tecnologia da 
Informação;  5.18  Não  deverá  utilizar  quaisquer  materiais  ou  informações,  incluindo  arquivos, 
textos, planilhas ou imagens disponíveis na rede corporativa da Câmara Municipal de Cuiabá, que 
não  respeitem os  direitos  autorais,  marcas  registradas,  patentes,  sigilos  comerciais  ou  outros 
direitos de propriedade intelectual de terceiros; 

5.19  Ficará  proibido  tentar  burlar  a  utilização  dos  recursos 
computacionais  da  Câmara  com  o  objetivo  de  obter  proveito  pessoal  ou  violar  sistemas  de 
segurança estabelecidos; Do correio eletrônico (e-mail) 

5.20 Não será permitido participar,  criar,  ou distribuir  voluntariamente 
mensagens indesejáveis, como circulares, manifestos políticos, correntes de cartas ou similares 
que possam prejudicar o trabalho de terceiros, causar excessivo tráfego na rede ou sobrecarregar 
os sistemas computacionais desnecessariamente; 

5.21 Ficará proibido utilizar os serviços para envio de SPAM; 
5.21.1 Considera-se SPAM o envio em massa de e-mails para usuários  

que não os solicitaram de forma explícita e com os quais o remetente não mantenha qualquer  
vínculo de relacionamento profissional e cuja quantidade comprometa o bom funcionamento dos 
servidores de E-Mail. 

5.22 Não será permitido o uso de endereços de E-Mail para troca de 
informações ligadas a práticas que infrinjam qualquer lei nacional ou internacional; 

5.23 O usuário não deverá abrir E-Mails com arquivos anexados quando 
não conhecer o remetente sob o risco de estar infectando com vírus seu equipamento; 

Da internet 
5.24 O uso da Internet  deverá ser controlado e restrito às atividades 

profissionais, no sentido de manter os mais altos níveis de qualificação em prol da atualização da 
informação; 

5.25  Será  inaceitável  utilizar-se  dos  serviços  internos  de  Internet  da 
Câmara desvirtuando sua finalidade, com o intuito de cometer fraudes; 

5.26 Ficará expressamente proibido visualizar, criar, postar, carregar ou 
encaminhar  quaisquer  arquivos ou  mensagens  de  conteúdos  abusivos,  obscenos,  insultuosos, 
sexualmente  tendenciosos,  pornográficos,  ofensivos,  difamatórios,  agressivos,  ameaçadores, 
vulgares, racistas, de apologia ao uso de drogas, de incentivo à violência ou outro material que  
possa violar qualquer lei aplicável; 

5.27  Não  será  permitido  acessar  salas  de  bate-papo  (chat  rooms), 
exceto  se  o  acesso  for  necessário  para  realização  das  atividades  do  Setor,  e  devidamente 
justificado pelo Secretário ou Coordenador à Secretária de Tecnologia da Informação; 

5.28  Ficará  proibida  a  utilização  de  softwares  de  comunicação 
instantânea, como MSN Messenger, Orkut, Gazzag, Google Talk, Net Meeting e outros, exceto se o 
acesso for necessário  para realização das atividades do Setor,  e devidamente justificado pelo 
Secretário ou Coordenador à Secretária de Tecnologia da Informação; 

5.29 Não  será permitido desfrutar  de  quaisquer  ferramentas  Peer-to-
Peer  para  baixar  músicas,  vídeos  ou  jogos,  tais  como:  E-Mule,  Kazaa,  IMesh,  AudioGalaxy, 
WinMX, Gnutella e outros, exceto se o acesso for necessário para realização das atividades do  
Setor, e devidamente justificado pelo Secretário ou Coordenador à Secretária de Tecnologia da 
Informação; 

5.30 Não será permitido fazer download de arquivos cujo conteúdo não 
tenha  relação  com as  atividades  do  Setor  sem autorização  do  Secretário,  Coordenador  e/ou 
Técnico do Departamento de Informática; 

5.31  Ficará  vedada  o  download  de  arquivos  de  qualquer  natureza 
baseados  na  tecnologia Voip  (skype),  exceto se  o acesso for  necessário  para  realização das 
atividades do Setor,  e devidamente justificado pelo Secretário ou Coordenador à Secretária de  
Tecnologia da Informação; 

5.32 Ficará expressamente proibido utilizar ferramentas que burlam a 
segurança, para usufruir serviços que não lhes são concebidos; 

5.33  Não  será  permitida  a  manutenção  não  autorizada  de  páginas 
pessoais  ou  de  serviços  particulares  envolvendo  comercialização  pela  Internet  utilizando  os  
recursos computacionais da Câmara; Da assistência técnica aos recursos computacionais 

5.34  Qualquer  problema  nos  recursos  computacionais  da  instituição 
deverá  ser  comunicado  pelo  responsável  por  meio  de  Comunicação  Interna  dirigida  à 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação, solicitando a abertura do Chamado de Assistência 
Técnica; 

5.35 O técnico da Coordenadoria de Tecnologia da Informação deverá 
atender o Chamado de Assistência Técnica em até 48 (quarenta e oito) horas; 

5.36 O técnico da Coordenadoria de Tecnologia da Informação terá o 
prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir do atendimento inicial,  para apresentar solução ao 
Chamado de Assistência Técnica em Informática, sob pena de ser considerado “Concluído Fora do 
Prazo”, para fins de avaliação da eficiência e eficácia da Secretaria; 

Da manutenção dos equipamentos de informática 
5.37  Os  equipamentos  de  informática  enviados  a  Coordenadoria  de 

Tecnologia da Informação para manutenção deverão estar acompanhado de CI – Comunicação 
Interna relatando de forma clara os problemas ocorridos no equipamento; 

5.38 A Coordenadoria de Tecnologia da Informação tem prazo de três 
dias para diagnosticar os problemas do equipamento e caso haja necessidade de substituição de  
peças será comunicado ao setor ao qual pertence para providenciar a solicitação da compra das  
mesmas junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos; 

5.38.1  Caso  não  haja  necessidade  substituir  nenhuma  peça  a 
Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  efetuará  os  devidos  ajustes  e  encaminhará  o 
equipamento ao setor de origem. 

5.39 A Coordenadoria de Tecnologia da Informação poderá a qualquer 
tempo  efetuar  manutenção  de  rotina  para  atualização  de  antivírus  ou  sempre  que  identificar 
problemas em máquinas identificadas pelo Servidor Central. Do armazenamento de documentos e 
informações 

5.40 O usuário deverá manter sigilo sobre os documentos e informações 
considerados  estratégicos,  confidenciais  ou  de  interesse  particular  da  Câmara  Municipal  de 
Cuiabá; 

5.41  Os  documentos  e  informações  considerados  estratégicos  ou 
confidenciais deverão ser armazenados nos diretórios pessoais em pasta devidamente identificada 
por Secretaria; 

5.42  O  usuário  deverá  informar  ao  seu  superior  imediato  quando 
informações ou aplicações consideradas estratégicas ou confidenciais forem encontradas sem o 
tratamento de segurança correto; 

5.43 O diretório C: não deverá ser utilizado pelo usuário para guardar 
documentos importantes ou confidenciais, sob risco de perdê-los a qualquer tempo; 

5.43.1 Músicas, fotos, vídeos ou imagens também não serão permitidos; 
5.44 Os documentos e informações geradas pelos usuários referentes 

às  rotinas  de trabalho,  no que diz  respeito  a:  alterações,  gravações e leituras,  são de  inteira 
responsabilidade dos usuários do arquivo; 

5.45 Os arquivos do diretório C: poderão ser removidos sempre que não 
condizer com assuntos importantes da Câmara, independentemente do seu conteúdo;

VI – DO SISTEMA APLIC 

Das informações no Sistema APLIC 
6.1 A Câmara Municipal de Cuiabá terá um servidor efetivo encarregado 

pelo  envio  da  remessa  do  Sistema  APLIC,  o  qual  caberá  a  responsabilidade  de  orientar  e 
acompanhar os setores na elaboração das informações; 

6.2 Cada setor  terá um responsável  pela geração e conferência das 
informações, o qual será assessorado pelo Encarregado do envio da remessa do Sistema APLIC, 
que analisará e regularizará as ocorrências de erros, se houverem, através da ferramenta XML-
APLIC ou pelo sistema próprio, caso houver, para envio ou reenvio das informações ao TCE-MT, 
se for o caso; 6.3 As informações de cada departamento deverão estar em conformidade com o  
layout das tabelas do APLIC a serem enviadas ao TCE-MT; 

6.4  O  servidor  responsável  pelo  Sistema  APLIC,  deverá  solicitar  a 
empresa de software (sistema de informação) as alterações das novas tabelas e adequações do 
sistema e quando as atualizações estiverem disponíveis nos sistemas informar à equipe técnica 
das unidades envolvidas para a alimentação do sistema próprio informatizado; 

6.5  O  prazo  para  a  entrega  das  informações  dos  setores  para  o 
responsável do envio é de 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente ao mês gerador. 

6.5.1 Caso venha a ser alterado o prazo regulamentar da entrega das 
informações pelo TCE-MT, mantém-se o mesmo período de dias, no entanto, em antecedência ao 
novo prazo estipulado; 

6.6  As  unidades  envolvidas  deverão  registrar  tempestivamente  as 
informações  no  sistema  próprio  informatizado,  de  acordo  com  o  layout  do  Sistema  APLIC  - 
Auditoria Pública Informatizada de Contas; 

6.7 O responsável  pelo sistema APLIC deverá visualizar e  validar as 
informações registradas no sistema próprio informatizado através da ferramenta XML-APLIC ou  
sistema próprio para esta execução; 

6.8  O  responsável  pelo  sistema  APLIC  deverá  emitir  Relatório  para 
conferência e arquivá-lo para posteriores consultas; 

6.9 O Encarregado pelo envio da remessa do Sistema APLIC terá o 
compromisso de manter os setores informados das alterações no layout das tabelas do APLIC, não 
eximindo  o  servidor  responsável  do  setor  pela  atualização  da  geração  das  informações;  Dos 
prazos no Sistema APLIC 

6.10  Depois  de  repassada  a  documentação  e  geração  de  dados  à 
Secretaria Orçamento e Finanças e ao Encarregado pelo envio da remessa do Sistema APLIC, e 
este proceder ao envio ao TCE/MT, a mesma não poderá mais ser alterada; 

6.11 Deve ser cumprido o que dispõe a Resolução Normativa TCE/MT 
nº.  16/2008 e suas alterações,  que estabelece que as  informações no Sistema APLIC devam 
obedecer aos seguintes prazos de envio: I - Até 15 de janeiro, quando se tratarem dos arquivos  
das Peças de Planejamento; II - Até o último dia de fevereiro, quando se tratarem dos arquivos da  
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Carga Inicial; III - Até o dia 15 de março, quando se tratarem dos arquivos mensais de Janeiro; IV -  
Até o último dia do mês subseqüente a que se referir, quando se tratarem dos arquivos mensais, 
exceto o mês de janeiro; V - Até o segundo dia útil subseqüente à ocorrência do fato, quando se 
tratarem de arquivos de envio imediato;  VI  -  Até o último dia  do mês subseqüente à data de 
publicação  da  concessão,  quando  se  tratarem  de  arquivos  de  benefícios  previdenciários  de 
aposentadoria, reserva remunerada, reforma, pensão e revisões concedidos. 

6.12 As informações contábeis correspondentes ao mês de dezembro 
deverão incorporar os lançamentos de encerramento do exercício, e as informações relativas à 
carga inicial do exercício subseqüente, os lançamentos de abertura do exercício; 

6.13 O protocolo da remessa dos arquivos somente será efetivado após 
validação dos dados do TCE/MT; 

6.14 A retificação das informações encaminhadas pelo sistema APLIC 
poderá  ser  autorizada  pelo  Conselheiro  Relator  ou  pelo  Secretário  de  Controle  Externo  da 
Relatoria,  após  solicitação  formal  da  unidade  gestora,  que  deverá  apresentar  as  razões  e  a 
descrição resumida das informações a serem retificadas; 

6.15 Após o registro no Sistema APLIC da autorização de que trata o 
item anterior,  a unidade gestora deverá proceder  ao reenvio em até 15 (quinze)  dias.  6.16 O  
Encarregado pelo envio da remessa do Sistema APLIC deverá receber do TCE-MT o comprovante 
com o número do protocolo de envio, e arquivar; 

VII – DAS ADVERTÊNCIAS E PENALIDADES 

7.1 Os servidores deverão estar cientes das regras e normas de uso dos 
recursos computacionais, evitando, desse modo, os procedimentos que prejudicam ou impedem 
outras  pessoas  de  terem  acesso  a  esses  recursos  ou  de  usá-los  de  acordo  com  o  que  é 
determinado; 

7.2 Todo servidor que tiver conhecimento de ato ilícito praticado no uso 
dos recursos computacionais,  assim como qualquer comportamento considerado inaceitável  ou 
suspeito  de violação dessas normas,  deverá comunicar  o  fato imediatamente ao seu superior  
imediato, à Secretaria de Controle Interno e à Coordenadoria de Tecnologia da Informação; 

7.3 A Administração se resguardará do direito de monitorar e interferir no 
tráfego de mensagens da Câmara Municipal de Cuiabá, sempre que julgar necessário e sem aviso 
prévio, com o propósito de verificar o cumprimento dos padrões de segurança, além de fiscalizar e 
auditar todos os equipamentos eletrônicos, ambiente de rede, Internet, contas de correio eletrônico  
corporativas, softwares, entre outros, que se fizerem necessários para verificar o cumprimento das 
normas e garantir a utilização adequada dos recursos computacionais; 

7.4 No acesso aos dados e recursos computacionais será garantido o 
maior  grau  possível  de  confidencialidade  no  tratamento  das  informações,  de  acordo  com as 
tecnologias  disponíveis;  7.4.1  Entretanto,  os  administradores  de  rede  da  Administração  e/ou 
Suporte Técnico poderão acessar arquivos de dados pessoais ou corporativos nos sistemas da 
Câmara sempre que isso for necessário para backups ou diagnósticos de problemas nos sistemas, 
inclusive em casos suspeitos de violação das normas; 

7.5 Sempre que julgar necessário para a preservação da integridade dos 
recursos computacionais e segurança da informação ou em caso de constatação e identificação de 
não  conformidade  às  normas,  a  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  comunicará  o 
superior imediato o teor da infração e o nome do responsável para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis para a apuração dos fatos; 

7.6  Caso  a  violação  de  alguma norma for  passível  de  aplicação  de 
penalidade  além  das  aqui  determinadas,  incluindo  as  situações  consideradas  graves  ou 
reincidentes, o caso será apurado mediante a instauração de Processo de Sindicância, podendo 
derivar para Processo Administrativo Disciplinar, considerando que, sempre que tiver ciência de 
irregularidade no Serviço Público, acha-se obrigada a autoridade competente de promover a sua 
apuração imediata; 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A Política de Segurança da Informação se aplica a todos aqueles 
que  exerçam,  ainda  que  transitoriamente  e  sem  remuneração,  por  nomeação,  designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, cargo, emprego ou função pública 
no  âmbito  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá,  e  que  façam uso  de  seus  recursos  materiais  e  
tecnológicos; 

8.2  A fim  de  resguardar  a  continuidade,  integridade,  credibilidade  e 
disponibilidade das informações e serviços, devem ser adotados mecanismos de proteção; 

8.3  Toda  e  qualquer  informação  gerada,  adquirida,  utilizada  ou 
armazenada pela Câmara Municipal  de Cuiabá é considerada de sua propriedade e deve ser 
protegida, de acordo com esta instrução normativa; 

8.4 As informações devem ser classificadas de acordo com um sistema 
próprio, determinado pela necessidade de sigilo, confidencialidade e disponibilidade, para garantir  
o armazenamento, a proteção de acesso e o uso adequado; 

8.5  Os  sistemas  e  equipamentos  utilizados  para  armazenamento  de 
informações devem receber a mesma classificação dada à informação neles mantida; 

8.6 Deverão ser realizadas auditorias periódicas dos ativos, de forma a 
aferir o correto cumprimento da Política de Segurança da Informação; 

8.7  O  descumprimento  das  disposições  constantes  nesta  instrução 
normativa e demais normas sobre segurança da informação caracteriza infração funcional, a ser 
apurada em processo administrativo disciplinar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil; 

8.8  Caberá  conjuntamente  à  Coordenadoria  de  Tecnologia  da 
Informação, Secretário Geral Administrativo e Controle Interno, elaborar, revisar, atualizar, divulgar  
e  validar  as diretrizes,  normas,  procedimentos  e instruções,  que regulamentem os princípios  e 
valores  existentes  na  Política  de  Segurança  da  Informação,  visando  à  regulamentação  e 
operacionalização das diretrizes apresentadas nesta instrução normativa; 

8.9 Todos os recursos de tecnologia da informação da Câmara devem 
ser inventariados, classificados, atualizados periodicamente e mantidos em condição de uso; 

8.10 Deverá ser implementado processo de gerenciamento de riscos, 
visando à identificação e à mitigação dos mesmos, associados às atividades críticas da Câmara; 

8.10.1 Deverão ser elaborados planos de continuidade de negócio para 
cada atividade crítica, de forma a garantir o fluxo das informações necessárias em momento de  
crise e o retorno seguro à situação de normalidade. 

8.11  Deverão  ser  realizados  procedimentos  de  salvaguarda  de 
informações,  em local  externo à Sala  de Informática,  através  de  backup  periódico  no mínimo 
MENSAL, para salvaguardar as bases de dados dos sistemas da Câmara; 

8.12 O possível desconhecimento dessas normas por parte do servidor 
não o isenta das responsabilidades e das sanções aplicáveis, nem poderá minimizar as medidas  
cabíveis; 

8.13 Os casos omissos e não previstos nesta Norma Interna deverão ser 

tratados junto a Secretaria de Patrimônio e Manutenção; 
8.14 O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos 

será objeto de instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar para apuração 
da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 

8.15 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento deverão 
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; 

8.16  As  equipes  de  auditoria  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  
devidamente identificadas, tem livre acesso a Coordenadoria de Tecnologia da Informação,  por 
ocasião da realização de auditorias, inspeções e outras averiguações que entenderem necessárias 
para o cumprimento de sua função; 

8.17 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de Junho de 2017.
 

Justino Malheiros Neto                                                                 Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                                 Secretária de Controle Interno 
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Unidade  Executora:  Coordenadoria  de  Tecnologia  de 
Informação/Secretaria de Patrimônio e Manutenção

Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Coordenadoria  de 
Tecnologia de Informação /Secretaria de Controle Interno

Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre os procedimentos de utilização dos meios de comunicação 
– Telefonia Móvel e Fixa da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá;

5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional;

II. DOS OBJETIVOS
1.1  Instituir  a  presente  Instrução  Normativa,  que  deverá  ser 

rigorosamente observada por todos os servidores e membros da Câmara Municipal de Cuiabá; 
1.2 Disciplinar e normatizar os procedimentos visando à racionalização 

dos meios de comunicação telefonia móvel e fixa no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá; 
1.3  Verificar  e  fiscalizar  as  despesas  com  contas  telefônicas, 

adicionadas ainda pela recente majoração das tarifas, urgindo a necessidade premente de reduzir  
esses custos, que afetam sobremaneira o orçamento desta Instituição; 

1.4 Ressalvando que a utilização dos telefones deverá atender, apenas, 
às necessidades dos serviços, devendo o seu uso acontecer de maneira racional e responsável.

III. DOS PROCEDIMENTOS

2.1 Do uso do telefone móvel

 2.1.1  Os  aparelhos  de  telefonia  celular,  alocados  às  unidades 
organizacionais, devem atender obrigatoriamente ao principio da economicidade, observando-se:

 I – o estrito interesse do serviço público; 

II – o zelo pelo uso econômico dos equipamentos; 

III  –  a  racionalização  do  uso  dos  equipamentos  evitando  utilização 
prolongada e/ou desnecessária.

2.1.2 Os equipamentos e acessórios de telefonia móvel celular cedidos 
pela Câmara Municipal de Cuiabá, em caráter pessoal e intransferível,  serão objeto de controle 
patrimonial,  mediante assinatura de termo de responsabilidade e de recebimento,  emitido pelo 
Setor de Patrimônio, devendo o usuário: 

I  –  comunicar  imediatamente  à  unidade  responsável  os  casos  de 
extravio, roubo ou furto, juntando o registro policial de ocorrência para fins de bloqueio da linha; 

II  –  responsabilizar-se  pela  reposição,  caso  seja  comprovada 
negligência ou imprudência em casos de extravio, roubo, furto ou dano; 

III  –  responsabilizar-se  pelo  pagamento  das  contas  nos  casos  de 
extravio,  roubo,  furto  ou  dano  ao  aparelho,  na  ausência  de  prévia  comunicação  à  unidade 
responsável. 

2.1.3 Não serão admitidas ligações interurbanas (DDD) e internacionais 
(DDI), exceto para o aparelho celular utilizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá;

 2.1.4 Os usuários detentores de aparelhos celulares de uso contínuo, 
quando exonerados do respectivo cargo, deverão restituir o referido aparelho e seus acessórios, 
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para que seja baixada sua responsabilidade; 

2.1.5 É vedada a transferência de uso do aparelho celular a terceiros, 
sendo atribuído ao responsável o ônus sobre danos causados por uso inadequado do aparelho;

 2.1.6 A cota estabelecida para uso de aparelho celular é de 100, 200 e 
300 minutos. Caso haja necessidade de aumento da cota mensal, o servidor deverá encaminhar 
comunicação interna (CI), contendo justificativa ao gestor do contrato, que analisará a viabilidade 
do pedido;

 2.1.7  O  uso  indevido  dos  aparelhos  celulares,  consubstanciado  no 
envio de foto torpedo, mensagens, vídeos mensagens e acesso à internet, acarretará a restituição 
dos valores à Câmara Municipal de Cuiabá, por meio de desconto em folha de pagamento. 

Observação:  A  unidade  responsável  informará  o  valor  excedido  ao 
usuário,  que  providenciará  o  recolhimento  através  de  autorização  em  desconto  em  folha  de 
pagamento assinada por este;

2.2 Do uso do telefone fixo 

2.2.1  As  centrais  telefônicas  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá,  serão 
utilizadas exclusivamente para ligações afetas ao serviço, não podendo as telefonistas efetivarem 
ligações  interurbanas  que  tenham  por  objetivo  interesse  particular,  ressalvadas  as 
excepcionalidades previstas nesta Instrução;

2.2.2  A  unidade  responsável  pela  Central  de  Telefonia  deverá 
encaminhar à Secretaria de Patrimônio e Manutenção as contas telefônicas das linhas diretas e os 
relatórios mensais de ramal, das ligações locais, interurbanas, internacionais e para celulares para 
que esta proceda a devida conferência; 

2.2.3 O uso de telefone para chamadas interurbanas e para celulares 
deverá restringir-se aos interesses exclusivos dos serviços desta Câmara Municipal de Cuiabá, o 
qual será controlado pela telefonista, que através de planilha própria anotará ramal, número do 
telefone, horário solicitado da ligação e nome do solicitante, conforme item 2.2.4;

 2.2.4 Fica vedada à realização de ligações interurbanas, transmissão 
de  fax  e  para  telefones  celulares  de  interesse  particular,  exceto,  em  casos  excepcionais  e 
expressamente autorizados pelo chefe/gestor imediato responsável pelo controle dos telefones; 

2.2.5 Após a conferência pela Secretaria de Patrimônio e Manutenção,  
entre a conta apresentada pela prestadora de serviços e o controle de ligações de referência, as 
chamadas  interurbanas  e para  telefonia  móvel  que não  estiverem relacionadas com trabalhos 
desta  Câmara  Municipal,  deverão  ser  obrigatoriamente  justificadas  pelo  responsável  do  setor 
respectivo ou por quem realizou a referida ligação e, conseqüentemente, ressarcidas aos cofres 
públicos, mediante desconto em folha de pagamento, caso a justificativa não seja plausível;

 2.2.6 Quando da necessidade de instalação ou extinção de 01 (uma)  
linha telefônica (ramal), o responsável do setor interessado deverá solicitar por escrito, à Secretaria 
de Patrimônio e Manutenção, fundamentando o motivo da implantação ou extinção da mesma; 

2.2.7 O usuário deverá utilizar-se do nº 102 (auxilio à lista), somente 
para os  casos em que não for possível  encontrar nas listas  telefônicas e no site  da empresa 
prestadora do serviço, o número do telefone desejado, evitando assim, custos pela utilização do 
número supracitado;

 2.2.8 No uso dos serviços telefônicos,  o servidor deverá restringir  o 
diálogo aos assuntos de trabalho, utilizando uma linguagem objetiva e clara, de forma a garantir a 
eficácia da comunicação e contribuir para a racionalização de despesas;

 2.2.9  Será  vedada  a  realização  de  ligações  para  serviços  que 
acarretem custo, do tipo telegrama fonado, auxilio à lista, hora certa, despertador, programação de 
cinema, serviços 0300 e recebimento de ligações a cobrar, salvo em situações excepcionais;

 2.2.10 A Secretaria de Patrimônio e Manutenção deverá encaminhar 
aos setores e secretarias, cópias das contas telefônicas das linhas diretas e dos relatórios mensais 
de ramal, das ligações locais, interurbanas, internacionais e para celulares, para que estes tomem 
conhecimento das ligações realizadas; 

2.2.11 A devolução das cópias de contas de linha direta, mencionadas 
no item anterior, devidamente atestadas, deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 
do recebimento, sempre observando a data de vencimento da fatura, devendo o usuário indicar as 
ligações efetuadas a serviço e aquelas de caráter particular, acompanhado da autorização para 
desconto em folha em pagamento, conforme anexo I; 

2.2.12 Os relatórios de ramal acompanhados das planilhas de ligações 
efetuadas serão entregues à Coordenadoria de Tecnologia de Informação, para conhecimento das 
ligações e posterior arquivamento, e na hipótese de constatar ligações particulares, deverá adotar 
medidas  junto  à  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  a  fim  de  promover  o  ressarcimento  dos  
respectivos valores, na forma 2.2.4 desta Instrução Normativa.

IV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1  O  fornecimento  de  telefones  móvel  fica  condicionado  à 
disponibilidade da Câmara Municipal de Cuiabá e ao valor global do contrato celebrado com a 
concessionária do serviço. 

3.2 Compete à Coordenadoria de Tecnologia de Informação zelar pelo 
controle e manutenção de telefonia, inclusive o acompanhamento de sua adequada utilização sem 
prejuízo  da  responsabilidade  atribuída  ao  usuário  com  valores  descontados  em  folha  de 
pagamento. 

3.3 Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa 
deverá  ser  esclarecida  junto  às  Coordenadoria  de  Tecnologia  de  Informação  e  Secretaria  de 
Controle Interno. 

3.4 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir da mesma.

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                           Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                         Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA OG 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Ouvidoria Geral
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno /Ouvidoria Geral
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de 

Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/  Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Comunicação  de  Ouvidoria:  é  a  manifestação  escrita  e 
assinada pelo cidadão reclamante que deverá ser classificada em denúncia, elogio, reclamação, 
sugestão ou dúvida;

7. Protocolo de Ouvidoria: é o ato praticado pela Ouvidoria de 
encaminhamento da pasta de análise da Comunicação de Ouvidoria, anexados documentos que 
classifiquem a comunicação como admissível para instauração de um Processo de Ouvidoria que 
contenham requisitos considerados arbitrários, desonestos ou ilegais; 

8. Processo de Ouvidoria:  é  a juntada da Comunicação de 
Ouvidoria classificada como relevante para instaurar Processo pela Procuradoria Geral Legislativa  
da Câmara Municipal de Cuiabá; 

9. Processo  administrativo  disciplinar:  tem  por  finalidade  a 
apuração do fiel cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos; 

10. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional;

11. Regimento  interno:  Conjunto  de  regras  ou  normas 
desenvolvidas  e  elaboradas  pela  administração  pública  com a  finalidade  de  regulamentar  as 
atividades internas relativas ao órgão.

II. FINALIDADE 

Regulamentar as atribuições dos servidores lotados na Ouvidoria Geral 
da Câmara Municipal de Cuiabá. 

III. ABRANGÊNCIA

Abrange a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Regimento Interno – Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016;
Resolução nº 029 de 08 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre a criação 

e funcionamento da Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Cuiabá;
Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011- Lei da Transparência
Demais  legislações  que  guardem  relação  direta  com  atividades 

inerentes aos direitos de qualquer cidadão de oferecer denúncias relativas à prestação de serviços 
públicos em geral.

V. RESPONDABILIDADES 

Das Unidades Executoras 
1. Cumprir  as  solicitações,  orientações  e  determinações 

emanadas da Secretaria de Controle Interno sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

2. Alertar  a  equipe  de  trabalho  da  Secretaria  de  Controle 
Interno sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho da Ouvidoria Geral,  
objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento dos procedimentos  
de coleta de denúncias, controle e o aumento da eficiência operacional; 

3. Manter  a  Instrução  Normativa  a  disposição  de  todos  os 
funcionários da Ouvidoria,  cumprindo fielmente as determinações nela inseridas,  especialmente 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de  
documentos,  dados  e  informações,  bem  como  no  fluxograma  dos  encaminhamentos  das 
denúncias.

VI. DAS ATRIBUIÇÕES 

Além daquelas competências descritas nos artigos 3°, 4°, 5°, 6°, 8° e 
16° da Resolução nº 029 de 08 de dezembro de 2.009, a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de 
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Cuiabá deve:
1. Promover com celeridade o encaminhamento do Protocolo 

de Ouvidoria das denúncias, reclamações e representações sobre atos praticados por servidores 
da Câmara Municipal de Cuiabá aos setores responsáveis, em prazo não superior a 05 (cinco) 
dias; 

2. Elaborar  Processo  de  Ouvidoria  após  apurar  e  avaliar  a 
veracidade das denúncias, reclamações e representações sobre atos praticados por servidores da 
Câmara Municipal de Cuiabá, em prazo não superior a 15 (quinze) dias; 

3. Comunicar respostas ao requerente autor das denúncias, 
reclamações  e  representações  sobre  atos  praticados  por  servidores  da  Câmara  Municipal  de 
Cuiabá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, mediante 
justificativa expressa e ciência ao interessado,  nos casos:  a) comunicação de recusa,  total  ou 
parcial de aceitação das denúncias, reclamações e representações, indicando razões de fato ou de 
direito, b) cientificar o interessado (requerente) da apreciação de sua denúncia, reclamação ou 
representação a outro setor competente e c) comunicação de encaminhamento para apreciação do 
reclamado;

4. Encaminhar as manifestações que não são de competência 
da Ouvidoria geral da Câmara Municipal de Cuiabá aos Órgãos Competentes;

5. Acompanhar  o  cumprimento  da  Lei  nº  12.527  de  18  de 
novembro de 2011- Lei da Transparência, na divulgação de informações ao cidadão, através do 
Portal  Transparência da Câmara Municipal de Cuiabá,  observando fielmente o cumprimento da 
obrigatoriedade  (  artigos  1  e  2),  garantias  do  direito  de  acesso  (  artigos  3,  6,  7),  regras  de 
divulgação de informações ( artigos 8 e 9), processamento de pedidos de informação ( artigos 
10,11,12, 13 e 14), direito de recorrer de recusa de concessão de informação ( artigos 15 ao 20), 
das exceções ao direito de acesso ( artigos 21 ao 30), tratamento de informações pessoais ( artigo 
31) e responsabilidade dos agentes públicos ( artigos 32 a 34);

6. Elaborar  plano  estratégico  de  ampliar  os  canais  de 
comunicação entre a Câmara Municipal de Cuiabá e a sociedade;

7. Elaborar  plano  de  padronização  de  procedimentos  de 
recebimento de denúncias, reclamações e representações sobre atos praticados por servidores da 
Câmara Municipal de Cuiabá;

8. Manter  cadastro  das  denúncias,  reclamações  e 
representações sobre atos praticados por servidores da Câmara Municipal de Cuiabá;

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. O Ouvidor Geral, os Secretários e chefias imediatas terão 
responsabilidade solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução 
Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Ouvidoria Geral e à Secretaria de Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                          Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                        Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PGL 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Procuradoria Geral Legislativa 

Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Procuradoria  Geral 
Legislativa/Secretaria de Controle Interno 

Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre as atribuições dos Procuradores lotados pela Procuradoria 
Geral Legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidade  Responsável/  Setores  Envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. BASE LEGAL E REGULAMENTAR:

1. Lei  Complementar  nº  093/2003  –  Estatuto  do  Servidor 
Público Municipal; 

2. Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
3. Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017;
4. Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016;
5. Demais  legislações  que  guardem relação  direta  com as 

atividades que integram o Sistema Jurídico. 

III. FINALIDADES

A presente  instrução  normativa  tem  como  finalidade  normatizar  as 
atribuições dos Procuradores lotados na Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. ABRANGÊNCIA 

Abrange os servidores ocupantes dos cargos de Procurador Legislativo 
e Procurador Geral da Câmara Municipal de Cuiabá. 

V. ATRIBUIÇÕES 

Atribuições do Procurador Legislativo Geral Legislativo (de Provimento 
Comissionado)

São atribuições do Procurador Geral Legislativo da Câmara Municipal de 
Cuiabá: 

1. Prestar  assessoramento  jurídico  ao Presidente e demais 
membros da Mesa Diretora; 

2. Representar a Câmara Municipal de Cuiabá, pessoalmente 
ou por um dos membros da carreira jurídica, em todos os processos judiciais e administrativos em 
que a Câmara for autora, ré, assistente ou opoente, em todas as instâncias; 

3. Representar  a  Câmara  Municipal  de  Cuiabá  e  os 
vereadores membros da Mesa Diretora, pessoalmente ou por um dos membros da carreira jurídica,  
em audiências de conciliação e/ou instrução e julgamento, relacionadas às atividades realizadas 
pela Casa e em decorrência do exercício do mandato parlamentar; 

4. Atender  às  consultas  formuladas  pela  Presidência, 
Secretarias e Coordenadorias pertencentes à Câmara Municipal de Cuiabá; 

5. Coordenar  a  análise  de  todos  os  processos  licitatórios, 
inclusive de dispensas e inexigibilidade, das minutas de editais de licitação, contratos, aditivos, 
convênios, acordos, ajustes, projetos legislativos e outros; 

6. Coordenar  a  administração  dos  servidores  lotados  na 
Procuradoria Legislativa, dos recursos materiais e dos bens móveis pertencentes ao setor; 

7. Realizar  a  distribuição  dos  processos  administrativos, 
judiciais  e  representações  advindas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  obedecida  a  ordem 
seqüencial de rotatividade entre os Procuradores, considerando, para tanto, a ordem alfabética; 

8. O Procurador Geral Legislativo poderá relevar a ordem de 
distribuição dos processos de que dispõe o item anterior, por razões de conveniência técnica, em 
face  da  especialidade  e  da  complexidade  dos  processos  administrativos  e  judiciais  sob  a  
responsabilidade da Procuradoria Legislativa; 

9. Na consecução das atribuições do pessoal de apoio ou de 
membros  da  carreira  jurídica,  o  Procurador  Geral  Legislativo  poderá,  sempre  que  se  fizer  
necessário, delegar poderes, respeitada a separação das atribuições entre o pessoal de apoio e 
membros da carreira jurídica; 

10. Realizar  a  distribuição  dos  Projetos  de  Lei  advindos  da 
Secretaria  de  Apoio  Legislativo,  a  fim de  ser  elaborado  Parecer  Jurídico,  obedecida  a  ordem 
seqüencial de rotatividade entre os Procuradores, considerando, para tanto, a ordem alfabética; 

11. Realizar a defesa dos membros da Mesa Diretora em ação 
criminal decorrente do exercício do mandato; 

12. Exercer a função de Consultoria Jurídica à Mesa Diretora, 
Vereadores e Secretários, em matérias relacionadas a atividade parlamentar e administrativa da 
Casa; 

13. Outras  atividades  que  se  fizerem  necessárias  ao  bom 
desempenho de suas atribuições. 

Atribuições dos Procuradores Legislativos (de Provimento Efetivo)

São atribuições dos Procuradores Legislativos da Câmara Municipal de 
Cuiabá: 

1. Representar  a  Câmara  Municipal  de  Cuiabá, 
independentemente de procuração, em todos os processos judiciais em que a Câmara for autora, 
ré, assistente ou opoente, em todas as instâncias; 

2. Representar  a  Câmara  Municipal  de  Cuiabá  e  os 
vereadores membros da Mesa Diretora, em audiências de conciliação e/ou instrução e julgamento, 
relacionadas  às  atividades  realizadas  pela  Casa  e  em decorrência  do  exercício  do  mandato  
parlamentar; 

3. Realizar a defesa do Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Cuiabá nos processos e representações emanados do Tribunal de Contas do Estado; 

4. Emitir  pareceres  técnico-jurídicos  em  processos 
administrativos, advindos da Coordenadoria de Compras, Licitação e Contratos e da Secretaria de  
Gestão de Pessoal; 

5. Emitir pareceres técnico-jurídicos em processos legislativos 
(projetos) advindos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 

6. Examinar  contratos  administrativos,  termos  aditivos, 
minutas  de  editais  de  licitação,  convênios,  acordos,  ajustes  e  outros,  encaminhados  pela  
Coordenadoria  de  Compras,  Licitação  e  Contratos,  orientando  o  Coordenador  quanto  ao 
procedimento a ser adotado; 

7. Acompanhar,  com zelo  e  responsabilidade  o  andamento 
dos feitos, em todas as instâncias e tribunais, propondo todos os recursos inerentes ao processo e 
mantendo atualizadas as informações sobre os processos judiciais até seu trânsito em julgado; 

8. Dirimir  dúvidas  a  respeito  de  sentenças  judiciais, 
orientando seu exato cumprimento; 

9. Acompanhamento  e  instrução  quanto  à  instauração  de 
sindicâncias e processos administrativos; 

10. Organizar,  em  conjunto  com  o  Procurador  Geral 
Legislativo,  à  escala  de  férias  do  pessoal  lotado  na  Procuradoria,  e  manter  arquivadas  as 
informações pertinentes; 

11. Exercer a função de Consultoria Jurídica à Mesa Diretora, 
Vereadores e Secretários, em matérias relacionadas à atividade parlamentar e administrativa da 
Casa; 

12. Realizar a defesa dos membros da Mesa Diretora em ação 
criminal decorrente do exercício do mandato; 

13. Outras  atividades,  judiciais  e  administrativas,  que  se 
fizerem necessárias ao bom desempenho de suas atribuições; 

Atribuições dos demais Servidores lotados na Procuradoria Legislativa
1. Descritas  na Instrução Normativa PGL 002/2017-  Versão 

01

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS
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1. O  descumprimento  das  disposições  contidas  nesta 
Instrução  Normativa  será  objeto  de  instauração  de  processo  administrativo  para  apuração  da 
responsabilidade; 

2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
deverão  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; 

3. As equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, 
devidamente identificadas, tem livre acesso à Procuradoria Legislativa, por ocasião da realização 
de auditorias, inspeções e outras averiguações que entenderem necessárias para o cumprimento 
de sua função; 

4. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Controle Interno. 

5. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PGL 002/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Procuradoria Geral Legislativa 
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno/ Procuradoria Geral Legislativa
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  as  demais  atribuições  dos  servidores  lotados  na 
Procuradoria Geral Legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidade  Responsável/  Setores  Envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Servidores  Lotados:  São  servidores  efetivos  ou 
comissionados que prestam serviços de assessoria jurídica lotados na Procuradoria Legislativa;

5. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

6. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. BASE LEGAL E REGULAMENTAR:

1. Lei  Complementar  nº  093/2003  –  Estatuto  do  Servidor 
Público Municipal; 

2. Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
3. Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017;
4. Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016;
5. Demais  legislações  que  guardem relação  direta  com as 

atividades que integram o Sistema Jurídico. 

III. FINALIDADES

A presente  instrução  normativa  tem  como  finalidade  normatizar  as 
atribuições dos demais servidores lotados na Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de 
Cuiabá. 

IV. ABRANGÊNCIA 

Abrange  todos  os  servidores  lotados  na  Procuradoria  Legislativa  da 
Câmara Municipal de Cuiabá. 

V. ATRIBUIÇÕES 

Atribuições  do  Procurador  Geral  Legislativo  (de  Provimento 
Comissionado)

1. Descritas  na Instrução Normativa PGL 001/2017-  Versão 
01

Atribuições dos Procuradores Legislativos (de Provimento Efetivo)
1. Descritas  na Instrução Normativa PGL 001/2017-  Versão 

01

Atribuições  dos  Servidores  Lotados  na  Procuradoria  Legislativa  não 
descritos nos itens anteriores

São atribuições dos Servidores lotados na Procuradoria Legislativa: 
1. Exercer  suas  atribuições  com  zelo  e  competência, 

respeitadas  as  suas  especialidades,  dando  ao  Procurador  Geral  e  aos  membros  da  carreira 
jurídica, e deles recebendo, todo apoio necessário ao bom andamento de todos os processos sob  
a responsabilidade da Procuradoria Legislativa;

2. Prestar  atendimento  ao  Procurador  Geral  Legislativo  na 
recepção de documentos, pessoas, telefonemas, correspondências e outros expedientes de apoio; 

3. Proceder e controlar a remessa de toda a documentação e 
expedientes da Procuradoria; 

4. Organizar  a  agenda  de  despachos,  audiências  e 
atendimentos do Procurado Geral Legislativo; 

5. Controlar  e  manter  atualizada  a  relação  dos  nomes  e 
telefones dos Procuradores Legislativos, dos Secretários da Casa e todos os Setores e Secretarias  
da Câmara Municipal de Cuiabá; 

6. Prover a Procuradoria Legislativa e providenciar, junto aos 
setores  competentes,  a  aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo necessários  ao  seu 
funcionamento; 

7. Realizar  os  serviços  de  digitação  da  Procuradoria 
Legislativa; 

8. Controlar  e  manter  a  seqüência  dos  pareceres, 
comunicações  internas,  ofícios  e  demais  expedientes  elaborados  pelo  Procurador  Geral 
Legislativo, demais membros da carreira jurídica e servidores do setor;

9. Zelar  pela  conservação  do  material  permanente  e  bens 
móveis da Procuradoria Legislativa, bem como prestar as informações necessárias relativas ao 
patrimônio da Procuradoria; 

10. Providenciar  a  classificação,  conservação  e  guarda  de 
obras  jurídicas,  bem como  a  requisição  à  Secretaria  de  Patrimônio  e  Manutenção,  de  obras 
necessárias ao desempenho da atividade jurídica e de interesse da Procuradoria; 

11. Adotar  as  providências  necessárias  para  a  conservação 
física  dos  pareceres,  comunicação  interna,  ofícios  e  demais  documentos  da  Procuradoria  
Legislativa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, no mínimo; 

12. Responsabilizar-se pela conservação dos equipamentos de 
informática  sugerindo,  sempre  que  necessário,  a  aquisição  de  novos  equipamentos  ou  a  sua 
atualização; 

13. Providenciar quando solicitado, fotocópias de documentos 
e/ou  peças  de  processos  judiciais  ou  administrativos  e  outros,  responsabilizando-se  pela 
reconstituição do processo/documentos ao estado em que se encontrava; 

14. Comunicar  à  Secretaria  de  Patrimônio  e  Manutenção 
sempre que os equipamentos do setor (aparelhos de ar condicionado, telefones, aparelhos de fax, 
equipamentos de informática, eletrodomésticos e outros), necessitarem de assistência técnica ou  
manutenção; 

15. Outras  atividades,  judiciais  e  administrativas,  que  se 
fizerem necessárias ao bom desempenho de suas atribuições. 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. O  descumprimento  das  disposições  contidas  nesta 
Instrução  Normativa será  objeto  de  instauração  de  processo  administrativo  para  apuração  da 
responsabilidade; 

2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
deverão  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; 

3. As equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, 
devidamente identificadas, tem livre acesso à Procuradoria Legislativa, por ocasião da realização 
de auditorias, inspeções e outras averiguações que entenderem necessárias para o cumprimento 
de sua função; 

4. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Controle Interno. 

5. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                          Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                        Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SAL 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Apoio Legislativo
Unidade  Responsável/  Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno/Secretaria de Apoio Legislativo 
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe sobre atribuições da Secretaria de Apoio Legislativo da Câmara 

Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas.

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho.

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Regimento  interno:  Conjunto  de  regras  ou  normas 
desenvolvidas  e  elaboradas  pela  administração  pública  com a  finalidade  de  regulamentar  as 
atividades internas relativas ao órgão;

6. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

7. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

8. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 
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Regulamentar  as  atribuições  da  Secretaria  de  Apoio  Legislativo  da 
Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange todos os servidores lotados na Secretaria de Apoio Legislativo 
da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

 Regimento Interno – Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016;
 Demais  legislações  que  guardem  relação  direta  com  atividades 

inerentes  às  funções  da  Câmara  Municipal,  quais  sejam  a  função  institucional,  legislativa, 
fiscalizadora, julgadora, administrativa, integrativa e de assessoramento.

V. RESPONSABILIDADES

1. As  responsabilidades  referentes  ao  cumprimento  do 
Regimento Interno da  Câmara Municipal,  estendem-se aos servidores  da  Secretaria  de Apoio 
Legislativo, bem como a todos os servidores;

2. Observar o atendimento às normas do Regimento Interno, 
integralmente, sem qualquer discrepância em todos os artigos neles contidos;

3. As  funções  institucional,  legislativa,  fiscalizadora, 
administrativa, integrativa e de assessoramento deverão ser auxiliadas pela Secretaria de Apoio 
Legislativo, composta de servidores com notório conhecimento do Regimento Interno;

4. A  Secretaria  de  Apoio  Legislativo  tem  autonomia  para 
acompanhar, interceder,  administrar e até interromper qualquer atividade fugitiva às normas do 
Regimento Interno;

5. Cabe à Secretaria de Apoio Legislativo, observar os locais 
para  realização  das  sessões,  antecipadamente,  e  caso  comprovada  a  impossibilidade  de 
realização, informar aos membros da Mesa diretora, para deliberar outro local;

6. Observar  ao  cumprimento  das  Sessões,  preparatórias, 
ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e itinerantes, no que concerne às fases específicas 
de cada modalidade de sessão, bem como ao fiel  cumprimento do Regimento Interno,  não se 
admitindo manifestação contrária;

7. Para  as  sessões,  observar  o  cumprimento  das 
competências privativas da Mesa, as competências específicas dos membros da mesa, para evitar 
sobrepujamento de competências;

8. Para  a  sessão  preparatória,  a  responsabilidade  para 
assumir a direção cabe, ao Vereador mais votado, que poderá ser auxiliado pelo Secretário de 
Apoio legislativo, somente caso assim o deseje;

9. Observar junto à Coordenadoria de Cerimonial da Câmara 
Municipal  acerca  das  atividades  referentes  às  Audiências  Públicas,  quanto  às  disciplinas  dos 
debates;

10. Acompanhar  a  formação  das  Comissões  permanentes  e 
temporárias da Câmara, referente ao cumprimento do Regimento interno;

11. Auxiliar  os  Vereadores  quanto  às  dúvidas  nos 
procedimentos e normas do Regimento Interno;

12. É de responsabilidade da Secretaria de Apoio Legislativo, 
acompanhar todas as proposições encaminhadas/protocoladas às Sessões, em toda fase de sua 
tramitação;

13. É de responsabilidade da Secretaria de Apoio Legislativo a 
elaboração de Relatório Anual de todas as atividades legislativas realizadas em plenário, quais 
sejam  projetos  de  resolução,  projetos  de  leis,  projetos  de  leis  complementares,  ementas, 
indicações, etc;

14. É de responsabilidade da Secretaria de Apoio Legislativo 
acompanhar a guarda das atividades legislativas em acervo histórico;

15. Observar por fim,  a  obrigatoriedade dos seguintes  livros: 
Ata das Sessões,  Registro  de Leis,  Decretos  Legislativos  e Resoluções,  Termos de Posse de 
Servidores  Lotados na Secretaria  de  Apoio  Legislativo,  Termos  de  Posse dos Vereadores,  do 
Prefeito e do Vice-Prefeito, e Declaração de Bens dos mesmos.

XII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Controle Interno;

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                  Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                Secretária de Controle Interno 

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. 

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 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; 
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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 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 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 001/2017 – VERSÃO 01

Aprova o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle Interno da 
Câmara Municipal de Cuiabá

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ,  no  uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 34, I, da Resolução nº 008 de 15 de dezembro de 2016 
da Câmara Municipal de Cuiabá; e 

CONSIDERANDO  o  disposto  na  RESOLUÇÃO  Nº  027  DE  08  DE 
DEZEMBRO DE 2009, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de 
Cuiabá e dá outras providências;

 CONSIDERANDO a Portaria nº 019/2017, publicada no Diário Oficial de 
Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nº1057, na data de 20 de fevereiro de 
2017, que

Instituiu  a  Comissão  responsável  pela  revisão  e  elaboração  das 
Instruções Normativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

 RESOLVE: 
Art.  1°  Aprovar  o  “Manual  de  Rotinas  e  Procedimentos  de  Controle 

Interno  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá  -  2017”,  que  consolida  as  Instruções  Normativas  e 
respectivos fluxos, competindo à Secretaria de Controle Interno a revisão e o apoio à elaboração, 
com a colaboração dos servidores lotados na Secretaria. 

Art.  2°  Esta  Instrução  Normativa  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação, revogando as disposições contrárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes neste Manual de Rotinas; 

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por este Manual de 
Rotinas e Procedimentos de Controle Interno deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Controle 
Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2017.

 Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá               Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 002/2017 – VERSÃO 01

Unidade  Executora:  Toda  a  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá

Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 
Interno

Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre a orientação para elaboração das Instruções Normativas 
(Norma das Normas).

I. FINALIDADE 

1.1  Dispensar  os  padrões,  responsabilidades  e  procedimentos  para 
elaboração,  emissão,  implementação  e  acompanhamento  de  Instruções  Normativas  a  serem 
observadas pelas diversas unidades da estrutura da Câmara Municipal de Cuiabá, objetivando a 
execução de procedimentos de controle (Norma das Normas). 

1.2  Regulamentar  para  que  todas  as  unidades  da  estrutura 
organizacional se sujeitem às normas e procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa.

1.3 Implementar o que está previsto no Regimento Interno acerca das 
normatizações de cunho administrativos internos.

II. ABRANGÊNCIA

2.1 Abrange todas as como fornecedoras ou recebedoras de dados e 
informações em meio documental ou informatizado. 

 
III. CONCEITOS

3.1 Instrução Normativa
São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, normas 

complementares  das  leis,  e  não  podem transpor,  inovar  ou  modificar  o  texto  da  norma  que 
complementam.Documentos que estabelecem os procedimentos a serem adotados objetivando a 
padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho. 

3.2 Unidades Executoras
 Diversas unidades da estrutura organizacional  sujeitas às  rotinas  de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas.

3.3 Unidades Responsáveis/Setores envolvidos
Setor  responsável  pela  elaboração  das  Instruções  Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com apresentação 
de dados, informações e rotinas de trabalho.

3.4 Instruções Normativas
São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, normas 

complementares  das  leis,  e  não  podem transpor,  inovar  ou  modificar  o  texto  da  norma  que 
complementam.

3.5 Servidor
É a pessoa legalmente investida em cargo público.

3.6 Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
 Coletânea  de  Instruções  Normativas,  englobando  um  conjunto  de 

regras  ou  procedimentos  escritos  e  formais  para  a  execução  e  avaliação  das  atividades 
necessárias ao alcance de metas específicas e gerais, propostos pela Câmara Municipal em suas  
diversas áreas. 

3.7 Fluxograma
Demonstração  gráfica  das  rotinas  de  trabalho  relacionada  a  cada 

sistema administrativo,  que ilustra  de forma sistêmica as  informações entre os  elementos  que  
compõem o processo, com a identificação das unidades executoras. 

Representação  gráfica  da  sequência  de  operações  do  processo 
sistemático das atividades administrativas da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

3.8 Organograma
 Representação gráfica da estrutura organizacional. 

3.9 Sistema 
Conjunto de ações que, coordenadas, concorrem para um determinado 

fim. 
 
3.10 Sistema Administrativo 
Conjunto de atividades afins, relacionadas à função finalísticas ou de 

apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do 
respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado. 

 
3.11 Ponto de Controle 
Aspectos relevantes em sistema administrativo, integrantes das rotinas 

de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua importância, grau de  
risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle. 

 
3.12 Procedimentos de Controle 
Procedimentos  inseridos  nas  rotinas  de  trabalho  com  o  objetivo  de 

assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o  
cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público. 

 
3.13 Sistema de Controle Interno 
Conjunto de procedimento de controle inseridos nos diversos sistemas 

administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação 
técnica e supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle interno.
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IV. BASE LEGAL 

4.1  A presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de 
responsabilidade do Chefe do Poder  Legislativo,  no sentido de implementação do Sistema de 
Controle  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá/MT,  sobre  o  qual  dispões  os  artigos  74  da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8º da Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município 
de Cuiabá/MT.

V. ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

5.1  As  Instruções  Normativas  fundamentam-se  na  necessidade  da 
padronização de procedimento e do estabelecimento de procedimentos de controle, tendo em vista 
as exigências legais ou regulamentares, as orientações da administração e as constatações da 
unidade responsável pela coordenação de controle interno na Câmara Municipal, decorrentes de 
suas atividades de auditoria interna. 

 
5.2  Cabe  à  unidade  que  atua  como órgão  central  de  cada  sistema 

administrativo, que passa a ser identificada como “Unidade responsável” pela Instrução Normativa, 
a definição e formatação das Instruções Normativas inerente ao sistema. 

 
5.3 As diversas unidades da estrutura organizacional que se sujeitam à 

observância das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos na Instrução 
Normativa passam a ser denominadas “Unidades Executoras”. 

 

VI. RESPONSABILIDADES

6.1 Do órgão central do sistema administrativo (Unidade Responsável 
pela Instrução Normativa): 

 
6.1.1 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com 

a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 
identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos das Instruções  
Normativas, a ser elaboradas; 

 
6.1.2 Obter  a  aprovação  da  Instrução  Normativa,  após  submetê-la  à 

apreciação da unidade de controle interno e promover sua divulgação e implementação; 
 
6.1.3 Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a 

aplicação da Instrução Normativa. 
 
6.2 Das Unidades Executoras: 
 
6.2.1  Atender  as  solicitações  da  unidade  responsável  pela  Instrução 

Normativa na fase de sua formatação, quanto ao funcionamento de informações e à participação 
no processo de elaboração;

6.2.2  Alertar  a  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa  sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo 
em  vista,  principalmente,  o  aprimoramento  dos  procedimentos  de  controle  e  o  aumento  da 
eficiência operacional; 

 
6.2.3  Manter  a  Instrução  Normativa  à  disposição  de  todos  os 

funcionários da unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
6.2.4 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. 

 
6.3. Da Unidade de Controle Interno: 
 
6.3.1  Prestar  o  apoio  técnico  na  fase  de  elaboração  das  Instruções 

Normativas e vem suas atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos 
pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

 
6.3.2 Através da atividade de auditoria interna,  avaliar  a  eficácia dos  

procedimentos  de  controle  inerentes  a  cada  sistema  administrativo,  propondo  alterações  nas 
Instruções  Normativas  para  aprimoramento  dos  controles  ou  mesmo  a  formação  de  novas 
Instruções Normativas; 

 
6.3.3 Organizar  e manter  atualizado o manual  de procedimentos,  em 

meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de 
cada Instrução Normativa.

VII. FORMATO  E  CONTEÚDO  DASINSTRUÇÕES 
NORMATIVAS

Toda Instrução Normativa deve seguir modelo padronizado, tendo esta 
instrução Normativa, a tipologia textual no que se refere às padronagens de fonte (Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas), parágrafo, modo de exibição (cabeçalho, 
margens, rodapé), dentre outros relacionados ao estilo e edição. Devendo conter sempre:

 
7.1 Na identificação: 
 
7.1.1 Número da Instrução Normativa 
A  numeração  deverá  ser  única  e  seqüencial  para  cada  sistema 

Administrativo, como a identificação da sigla do sistema antes do número e aposição do ano de 
sua expedição. Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S..... Nº ...../2..... 

 
7.1.2 Indicação da Versão
Indica o número da versão do documento, atualizado após alterações. 

Considera-se nova versão somente o documento pronto, ou seja, aquele que, após apreciado pela 
unidade responsável pela coordenação do controle interno, será encaminhado à aprovação. 

 
7.1.3 Aprovação 
A aprovação de Instrução Normativa ou suas alterações será sempre do 

Chefe do Legislativo, salvo delegado expressa deste. Formata da data: ...../...../2..... 
 
7.1.4 Ato de Aprovação
 Indica o tipo e número de ato que aprovou o documento original ou  

suas alterações. Sempre que a Instrução Normativa motivar efeitos externos à administração, ou 
nas situações em que seja conveniente maior divulgação, a aprovação deverá ocorrer através de  
Decreto Legislativo. 

 
7.1.5 Unidade Responsável 
Informa  o  nome  da  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa 

(Departamento, Diretoria ou denominação equivalente), que atua como órgão central do sistema 
administrativo a que se referem as rotinas de trabalho objetivo do documento. 

 
7.2 No Conteúdo: 
 
7.2.1 Finalidade 
Especificar de forma sucinta a finalidade da Instrução Normativa, que 

pode ser identificada mediante uma avaliação sobre quais os motivos que levaram à conclusão da  
necessidade de sua elaboração. Dentro do possível, indicar onde inicia e onde termina a rotina de 
trabalho a ser normatizada. Exemplo: Estabelecer procedimentos para aditamento (valor e prazo) 
de contratos de aquisição de materiais e contratação de obras ou serviços, desde o pedido até a 
publicação do extrato do contrato. 

 
7.2.2 Abrangência 
Identificar o nome das unidades executoras. Quando os procedimentos 

estabelecidos na Instrução Normativa devem ser observados, mesmo que parcialmente, por todas 
as unidades da estrutura organizacional, esta condição deve ser explicitada. 

 
7.2.3 Conceitos
Têm por objetivo uniformizar o entendimento sobre aos aspectos mais 

relevantes inerentes ao assunto objeto da normatização. Especial atenção deverá ser dedicada a 
esta  seção  nos  casos  da  Instrução  Normativa  abranger  a  todas  as  unidades  da  estrutura  
organizacional. 

 

7.2.4 Base Legal e Regulamentar 
 Indicar  os  principais  instrumentos  legais  e  regulamentares  que 

interferem ou orientam as rotinas de trabalho e os procedimentos de controle a que se destina a  
Instrução Normativa. 

 
7.2.5 Responsabilidades 
 Esta  seção  destina-se  à  especificação  das  responsabilidades 

especificas da unidade responsável pela Instrução Normativa (órgão central do respectivo sistema 
administrativo) e das unidades executoras, inerentes à matéria objeto da normatização. Não se 
confunde com aquelas especificadas no item VI deste documento. 

 
7.2.6 Procedimentos 
Tratem da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de 

controle. 
 
7.2.7 Considerações Finais 
Esta  seção  é dedicada  á inclusão  de  orientação  ou  esclarecimentos 

adicionais, não especificadas anteriormente, tais como: medidas que poderão ser adotadas e/ou 
conseqüências para os casos de inobservâncias ao que está estabelecido na Instrução Normativa; 
situações  ou  operações  que  estão  dispensadas  da  observância  total  ou  parcial  ao  que  está 
estabelecido; unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos a respeito da aplicação 
da Instrução Normativa.

VIII. PROCEDIMENTOS  PARA  ELABORAÇÃO  DAS 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS

8.1 Para elaboração das Instruções Normativas, deve ser observadas 
inicialmente a coleta de dados e informações necessárias para identificação de todas as unidades 
da estrutura organizacional da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Após  a  elaboração  das  Instruções  Normativas,  devem  ser 
encaminhadas as minutas para cada setor envolvido, de modo que ocorram as devidas correções,  
alterações, quando necessárias.

8.2  Também  devem  ser  identificados  e  analisados  os  formulários 
utilizados para o registro das operações e as interfaces entre os procedimentos manuais e os 
sistemas computadorizados (aplicativos). 

 
8.3  A  demonstração  gráfica  das  atividades  (rotinas  de  trabalho  e 

procedimentos de controle) e dos documentos envolvidos no processo, na forma de fluxograma, 
deve ocorrer de cima para baixo e da esquerda para direita, observando-se os padrões e regras  
geralmente  adotados  neste  tipo  de  instrumento,  que  identifiquem,  entre  outros  detalhes,  as 
seguintes ocorrências:  a.  Inicio do processo (num mesmo fluxograma pode haver mais de um 
ponto  de  início,  dependendo  do  tipo  de  operação);  b.  Emissão  de  documentos;  c.  Ponto  de 
decisão;  d.  Junção  de  documentos;  e.  Ação  executada  (analise,  autorização,  checagem  de 
autorização, confrontação, baixa, registro, etc.) além das atividades normais, inerente ao processo,  
devem ser indicados os procedimentos de controle aplicáveis. 

 
8.4  As  diversas  unidades  envolvidas  no  processo  deverão  ser 

segregadas por linhas verticais, com a formação de colunas com a identificação de cada unidade 
ao topo. No caso de um segmento das rotinas de trabalho ter que ser observado por todas as  
unidades da estrutura organizacional, a identificação pode ser genérica, como por exemplo: “área 
requisitante”. 

 
8.5  Se  uma  única  folha  não  comportar  a  apresentação  de  todo  o 

processo, serão abertas tantas quantas necessárias, devidamente numeradas, sendo que neste 
caso  devem  ser  utilizados  conectores,  também  numerados,  para  que  possa  ser  possível  a  
identificação da continuidade do fluxograma na folha subseqüente,  e  vice-versa.  Procedimento 
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idêntico  deverá  ser  adotado  no  caso  da  necessidade  do  detalhamento  de  algumas  rotinas 
específicas em folhas auxiliares. 

 
8.6 O fluxograma, uma vez consolidado e testado, orientará a descrição 

das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle na Instrução Normativa e dela fará parte  
integrante como anexo. 

 
8.7 As rotinas de trabalho e os procedimentos de controle na Instrução 

Normativa deverão ser descritos  de maneira objetiva e organizada,  com o emprego de frases 
curtas e claras, de forma a não facultar duvidas ou interpretações dúbias,  com uma linguagem 
essencialmente didática e destituída de termos ou expressões técnicas,  especificando o “como 
fazer” para a operacionalização das atividades, identificando os respectivos responsáveis e prazos. 

8.8 Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários para a clara 
compreensão  de  tudo  que  deverá  ser  observado  no  dia-a-dia,  em  especial  quanto  aos 
procedimentos de controle cuja especificação não consta do fluxograma. Incluem-se neste caso, 
por exemplo: a. Especificação dos elementos obrigatórios em cada documento; b. Destinação das 
vias dos documentos;  c.  Detalhamento das análises,  confrontações e outros procedimentos de 
controle a serem executados em cada etapa do processo; d. Relação de documentos obrigatórios 
para a validação da operação; e. Aspectos legais ou regulamentares a serem observados; f. Os 
procedimentos  de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao processo (controle  de 
acesso lógico ás rotinas e bases de dados dos sistemas aplicativos, crítica nos dados de entrada,  
geração de cópias back-up, etc.). 

 
8.9  Quando  aplicáveis,  os  procedimentos  de  controle  poderão  ser 

descritos  à  parte,  na forma de “check  list”,  que  passarão a ser  parte  integrante da  Instrução 
Normativa como anexo. Neste caso, a norma deverá estabelecer qual a unidade responsável pela 
sua aplicação e em que fase do processo deverá ser adotado. 

 
8.10 No emprego de abreviaturas ou siglas,  deve-se identificar o seu 

significado, por extenso, na primeira vez que o termo for mencionado no documento e, a partir daí, 
pode ser utilizada apenas a abreviatura ou sigla, como por exemplo: Departamento de Recursos 
Humanos – DRH; Tribunal de Contas do Estado – TCE. 

 
8.11 Uma vez concluída a versão final da Instrução Normativa ou de sua 

atualização, a minuta deve ser encaminhada à unidade responsável pela coordenação do controle  
interno, que aferirá a observância desta norma e avaliará os procedimentos de controle, podendo 
propor alterações, quando cabíveis. 

 
8.12  Devolvida  a  minuta  pela  unidade  de  coordenação  do  controle 

interno à unidade responsável pela Instrução Normativa, esta a encaminhará para aprovação e, 
posteriormente, providenciará sua divulgação e implantação. 

 
IX. PROCEDIMENTOS  PARA  ALTERAÇÃO  REVOGAÇÃO 

E/OU ATUALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA 
 
9.1  As  Instruções  Normativas  devem  ser  alteradas  ou  atualizadas 

sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim exigirem. 
 
9.2  Independente  da  aprovação  das  adaptações  que  se  fizerem 

necessárias nas Instruções Normativas, a Unidade competente comunica oficialmente aos usuários 
envolvidos no processo, sempre que houver alterações na legislação vigente, normas técnicas ou 
administrativas, determinando prazo pra adequação e implantação dos novos procedimentos. 

 
9.3 Para toda e qualquer alteração ou atualização de procedimentos e 

rotinas  normatizadas,  a  unidade  administrativa  competente  deve  protocolar  a  solicitação  para 
elaborar  a  minuta  da  Instrução  Normativa  com  as  modificações  necessárias,  anexando  o 
embasamento legal, técnico ou administrativo e encaminhá-la a unidade de Controle Interno. 

 
9.4 Após o encaminhamento, o processo segue no mesmo trâmite.

9.5 Em caso de qualquer alteração do texto das Instruções Normativas,  
comunicar por meio de ofício para a Unidade Executora,  neste caso,  a Secretaria de Controle 
Interno.

9.6 Deve ocorrer embasamento regulamentar e legal, com parecer da 
Consultoria Técnica Jurídica, quando couber.

9.7 Caso haja direito fundamentado na legislação pátria e interesse da 
Unidade Administrativa em revogar a Instrução Normativa, deve-se proceder da seguinte forma: 

9.7.1 – Protocolar a solicitação devidamente justificada na Unidade de 
Controle Interno que após análise; 

9.7.2  –  Remeter  a  Procuradoria  Jurídica  para  analise  e  emissão  de 
parecer;

9.7.3 – Enviar ao chefe do Legislativo ou para este que for delegado 
para rubrica e assinatura. 

 
X.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
10.1 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão 

ser obtidos junto à Unidade 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  
estrutura organizacional. 

 
10.2 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                       Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                     Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 003/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Sistemas Administrativos/Responsáveis pelo envio 
do APLIC

Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 
Interno

Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre a remessa de documentos ao APLIC- Sistema de Auditoria 
Pública Informatizado de Contas e atendimento às equipes do TCE/MT.

I. DOS CONCEITOS:

1.1 Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas, setores administrativos de 1-Gestão de Pessoal (SGP), 2- De Orçamento e 
Finanças (SOF), De Patrimônio e Manutenção (SPM), De Coordenação de Licitação, Contratos e  
Compras (CLCC) e De Controle Interno (SCI);

1.2 Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

1.3 Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

1.4 Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá;

1.5 Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

1.6 Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional;

1.7 APLIC  :  Sistema  de  AUDITORIA  PÚBLICA 
INFORMATIZADA DE CONTAS;

1.8  GEO-OBRAS:  O  GEO-OBRAS  é  um  sistema  desenvolvido  pelo 
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso  para  gerenciar  as  informações  das  obras  
executadas em todos os Órgãos das esferas Estadual e Municipais. É ferramenta de consulta para 
qualquer cidadão acerca dos investimentos realizados pela Administração Pública. 

II. DOS OBJETIVOS

2.1 Direcionar e orientar o atendimento das equipes de Controle Externo 
do Tribunal de Contas do Estado – TCE; 

2.2  Estabelecer  os  procedimentos  a  serem  observados  por  toda  a 
administração por ocasião das auditorias externas realizadas pelas equipes do Tribunal de Contas  
do estado, bem como ao sistema APLIC – AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS,  
ao sistema GEO-OBRAS e Prestação de Contas Anual;

2.3  Disciplinar  os  procedimentos  a  serem  adotados  na  remessa  de 
documentos  e  informações  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  de  acordo  com  as  regras 
estabelecidas na Manual de Orientação para Remessa de Documento do TCE; 

2.4 Atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado, quando ao 
Sistema de Auditoria  Publica informatizada de Contas  – APLIC, LRF – Cidadão,  Geo-Obras e  
prestação de contas anual;

III. ABRANGÊNCIA

3.1  Abrange  todos  os  Sistemas  Administrativos  das  unidades  da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 

3.2 Cada unidade executora deverá indicar 01 (um) responsável para 
alimentar seus sistemas informatizados internos;

IV. BASE LEGAL 

4.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL em geral e especificamente os art. 70 e 
74, e o art. 59 da LEI COMPLEMENTAR 101/2000, que discorre sobre as responsabilidades do 
Poder Legislativo, bem como os artigos 37 sobre a Administração Pública e Resolução nº 027 de  
08 de dezembro de 2.009.

4.2 RESOLUÇÃO NORMATIVA ATUALIZADA DO TCE-MT, que discorre 
sobre atribuições e responsabilidades da UCI – Unidade de Controle Interno.

4.3 Demais legislações que guardem relação direta com o Sistema de 
Controle Interno.

V. DOS PROCEDIMENTOS
5.1 Das Consultas
 5.1.1 A Secretaria de Controle Interno deverá comunicar as unidades 

administrativas que serão fiscalizadas, para disponibilizar toda a documentação do período em 
análise  à  equipe  do  controle  externo,  conforme solicitação  antecipada  do  TCE ,  devendo  ser 
disponibilizado um servidor de cada unidade administrativa para que fique à disposição da equipe, 
enquanto esta exerce seu trabalho, independentemente do horário, a fim de atender eventuais  
solicitações; 

5.1.2  Cada  unidade  administrativa  deverá  ter  01  (um)  servidor 
responsável pela organização da documentação em um único local, onde a equipe de Controle  
Externo possa trabalhar com autonomia sem ser interrompida; 
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5.1.3 A Secretaria de Controle Interno deverá recepcionar os agentes da 
equipe  de  Controle  Externo,  com apresentação  do  gestor  do  órgão  e gestores  das  unidades 
administrativas envolvidas a serem envolvidas na fiscalização; 

5.1.4 A Secretaria de Controle Interno deverá apresentar os agentes da 
equipe de Controle Externo às unidades administrativas onde se concentrarão os trabalhos de 
fiscalização;

 5.1.5 A Secretaria de Controle Interno deverá acertar com os agentes 
da  equipe  de  Controle  Externo  as  questões  operacionais  do  trabalho,  a  disponibilização  de 
informações, espaço físico, recursos de tecnologia da informação e o estabelecimento de regras 
para o acompanhamento dos trabalhos;

5.1.6 A Secretaria de Controle Interno deverá acompanhar e dar suporte  
ao trabalho dos agentes da equipe de controle Externo; 

5.1.7 A Secretaria de Controle Interno deverá reunir-se com os agentes 
da equipe de Controle Externo para conhecimento dos documentos e informações pendentes, se 
for o  caso,  inclusive quanto aos prazos,  forma de encaminhamento e encerramento formal  da 
fiscalização;

 5.1.8 A Secretaria de Controle Interno deverá encaminhar documentos 
e informações pendentes ao órgão de controle Externo, quando solicitadas;

5.2 Da Consolidação das Informações para o Sistema APLIC
 5.2.1  Os  documentos  gerados  pelas  unidades  administrativas  que 

dizem  respeito  ao  Manual  da  Orientação  da  Remessa  de  Documentos  do  TCE deverão  ser 
obrigatoriamente  encaminhados,  até  o  dia  10  do  mês  seguinte,  para  a  Secretaria  de  Gestão 
Financeira a fim de que esta proceda o fechamento do balancete mensal; 

5.2.2  A Secretaria  de  Gestão  Financeira  deverá  consolidar  todas  as 
informações  necessárias  para  o  fechamento  do  balancete  mensal  e  encaminhar  para  o 
responsável pelo Sistema APLIC;

5.3  Da  Remessa  das  Informações  de  cada  Unidade  Executora  ao 
Responsável por alimentar o APLIC 

5.3.1  O  servidor  responsável  pelo  sistema  APLIC  deverá  manter 
cadastro  atualizado  dos  responsáveis  de  cada  unidade  executora,  em  alimentar  os  sistemas 
informatizado interno da Câmara Municipal de Cuiabá; 

5.3.2  Cada  unidade  executora  deverá  alimentar  seus  sistemas 
informatizados, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao fechamento do mês 

5.3.3  As  unidades  administrativas  envolvidas  deverão  registrar 
temporariamente as informações no sistema (software), de acordo com o layout do Sistema APLIC; 

5.4.5 O servidor responsável por alimentar o sistema informatizado de 
cada  Unidade  Executora  deverá  cumprir  os  prazos  determinados  na  Resolução  Normativa  nº  
16/2008 do TCE e em caso de descumprimento sujeitará os responsáveis à multa prevista no art.  
75, inciso VIII, da Lei Complementar n 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso); 

5.4 Da Remessa das Informações do Sistema APLIC 
5.4.1 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá informar seus 

dados ao TCE para cadastro até o dia 10 (dez) do mês de janeiro de cada ano, caso ocorra  
mudança; 

5.4.2  O  servidor  responsável  pelo  sistema  APLIC  deverá  solicitar  à 
empresa que fornece o software as alterações das novas tabelas e adequações do sistema e  
quando  as  atualizações  estiverem  disponíveis  nos  sistemas,  informar  à  equipe  técnica  das 
unidades  administrativas  envolvidas  para  a  alimentação  do  sistema  (software),  bem como se 
manter atualizado às Resoluções Normativa e de Consulta do TCE/MT;

5.4.3  As  unidades  administrativas  envolvidas  deverão  registrar 
temporariamente as informações no sistema (software), de acordo com o layout do Sistema APLIC; 

5.4.4 O servidor  responsável  pelo sistema APLIC deverá visualizar  e 
validar as informações registradas no sistema (software), através de ferramenta XML – APLIC ou 
sistema próprio para esta execução; 

5.4.5  O servidor  responsável  pelo  sistema APLIC deverá  cumprir  os 
prazos determinados na Resolução Normativa nº 16/2008 do TCE; 

5.4.6  O  servidor  responsável  pelo  sistema  APLIC  deverá  enviar  as 
informações do Sistema APLIC ao TCE – MT; 

5.4.7  O  servidor  responsável  pelo  sistema  APLIC  deverá  analisar  e 
regularizar as ocorrências de erros, se houverem, através da ferramenta XML – APLIC ou pelo 
sistema próprio, caso houver;

5.4.8 O servidor  responsável  pelo sistema APLIC deverá reenviar  às 
informações do Sistema APLIC ao TCE, se for o caso;

5.4.9  O  servidor  responsável  pelo  sistema  APLIC  deverá  receber  o 
numero de protocolo do TCE; 

5.4.10 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá emitir relatório 
para conferência e arquivá-lo para posteriores consultas; 

5.4.11 O servidor  responsável  pelo sistema APLIC deverá arquivar  o 
comprovante de protocolo de envio;

5.5 Da Remessa das Informações do Sistema LRF – Cidadão (PORTAL 
TRANSPARÊNCIA)

5.5.1 O responsável pelo Sistema LRF – Cidadão deverá informar seus 
dados ao TCE para cadastro,  até o dia 10 (dez) do mês de janeiro de cada ano,  caso ocorra 
mudança; 

5.5.2  Os  responsáveis  pela  alimentação  do  Sistema  deverão  manter 
versão atualizada do Sistema LRF – Cidadão na Câmara Municipal; 

5.5.3  O  servidor  responsável  pelo  Sistema  LRF  -  Cidadão  deverá 
cumprir os prazos determinados nas normas da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal); 

5.5.4  O  servidor  responsável  pelo  Sistema  LRF  -  Cidadão  deverá 
visualizar e validar as informações registradas no Sistema LRF – Cidadão; 

5.6 Da Remessa das Informações do Sistema Geo-Obras
5.6.1  O  responsável  pelo  Sistema  Geo-Obras  deverá  informar  seus 

dados ao TCE para cadastro,  até o dia 10 (dez) do mês de janeiro de cada ano,  caso ocorra 
mudança; 

5.6.2 O responsável pela alimentação do Sistema deverá manter versão 
atualizada Sistema Geo-Obras; 

5.6.3 O servidor responsável pelo Sistema Geo-Obras deverá cumprir os 
prazos determinados nas Resoluções Normativas pertinentes do TCE/MT (Resolução Normativa nº 
16/2008 do TCE) ; 

5.7 Dos Relatórios de Acompanhamento
5.7.1 O Controle Interno deverá elaborar o Relatório Mensal, contendo 

os resultados dos acompanhamentos dos prazos e a analise destes, o qual deverá ser entregue ao 
Presidente da Câmara;

5.7.2 O Controle Interno deverá elaborar o Relatório de cumprimento do 

Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno e encaminhar ao TCE-MT, com a 
assinatura do responsável pela SCI e pelo Presidente da Câmara; 

5.7.3 O Controle Interno deverá manter em arquivo 01 (uma) cópia do 
Plano de Ação e suas alterações, bem como dos relatórios mensais de cumprimentos destes;

5.8 Da Elaboração do PAAI 
5.8.1 O Controle Interno deverá elaborar anualmente o PAAI – Plano 

Anual de Auditoria,  o qual deverá ser aprovado pelo Presidente da Câmara sendo enviado na 
Carga Mensal de Janeiro ao Sistema APLIC; 

5.8.2 O PAAI poderá sofrer alterações no decorrer do exercício,  para 
melhor  cumprimento  das  auditorias  de  acompanhamento  da  gestão,  desde  que  previamente  
aprovadas pelo presidente da Câmara;

5.8.3  É  de  competência  exclusiva  da  UCI  a  elaboração,  aprovação, 
modificação e execução do seu Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI;

5.8.4  Sem  prejuízo  à  competência  descrita  no  item  anterior,  a  UCI 
deverá compatibilizar seu PAAI com as auditorias requisitadas pelo gestor do órgão ou entidade;

5.8.5  Na  elaboração  do  PAAI,  além  de  contemplar  auditorias  de 
conformidade e operacionais,  a UCI deve considerar  a sua atribuição precípua para promover  
auditorias de avaliação de controles internos da organização quanto à sua capacidade para evitar  
ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus 
processos  e  atividades,  visando  a  promoção  de  melhorias  contínuas  nos  seus  processos  de 
trabalho e o alcance dos objetivos estabelecidos pela organização.

5.9 Da Elaboração do Parece Conclusivo do Controle Interno
 5.9.1 O Controle Interno deverá elaborar o Parecer Conclusivo sobre as 

contas do Legislativo Municipal, o qual deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso quando da prestação de contas de acordo com as determinações legais;

5.9.2  Os  Pareceres  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá  deverão  ser 
encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso: Pareceres Quadrimestrais acerca 
das contas de gestão, nas cargas mensais de abril, agosto e dezembro;

5.9.3  A  responsabilização  do  TCE/MT  em  face  das  deficiências 
detectadas no Sistema de Controle Interno deverão ser individualizada e atrelada às competências  
dos  diversos  agentes  e  servidores  que  integram  o  referido  Sistema  Informatizado  Interno  da 
Câmara Municipal de Cuiabá, sendo a UCI responsabilizada somente por deficiências no sistema 
de  controle  interno  quando  decorrerem  de  conduta  omissiva  ou  comissiva  atrelada  às 
competências  precípuas  da  UCI  que  concorreram  diretamente  para  a  consumação  da 
irregularidade;

5.9.2  O Legislativo Municipal  deverá  disponibilizar  em tempo hábil  a 
documentação necessária para a elaboração do Parecer Conclusivo.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 O Controle Interno deverá efetuar estudos e propor medidas visando 

a promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo.
 6.2 O Controle Interno deverá propor metodologias para avaliação e 

aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo; 
6.3  O  controle  Interno  deverá  alertar  formalmente  a  autoridade 

administrativa competente,  sob pena de responsabilidade solidária, para que instaure as ações 
destinadas a apurar os atos, bem como fatos considerados ilegais, ilegítimos ou antieconômicos 
que resultem em prejuízo ao erário público, praticados por agentes públicos, quando não forem 
prestadas contas ou, ainda, quando acorrer desvio de bens ou valores públicos;

6.4  Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  norma deverá  ser 
solucionada junto a Secretaria de Controle Interno;

6.5 Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária 
no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.
 

Justino Malheiros Neto                                                   Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                 Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 004/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Controle Interno
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre as demais atribuições da Unidade de Controle Interno.

I.  DOS OBJETIVOS

1.1 O  presente  instrumento  tem  por  objetivo  direcionar  e 
orientar  as  atribuições da Secretaria  de Controle  Interno (SCI)  para que exerça a fiscalização  
contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial,  quanto  à  legalidade,  legitimidade, 
economicidade, na gestão dos recursos públicos; 

1.2 A avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos 
termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual; 

1.3 Atender legalmente os dispositivos da Resolução nº 010 de 10 de 
setembro de 2007 do Controle Interno; 

1.4  Obedecer  no  que  diz  respeito  à  Lei  Federal  4.320/64  e  a  Lei 
Complementar Federal 101/2000.

II. ABRANGÊNCIA

2.1 Abrangem todas as unidades executoras do Sistema de Controle 
Interno da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 
III. CONCEITOS

3.1 Instrução Normativa
São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, normas 

complementares  das  leis,  e  não  podem transpor,  inovar  ou  modificar  o  texto  da  norma  que 
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complementam.Documentos que estabelecem os procedimentos a serem adotados objetivando a 
padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho. 

3.2 Unidades Executoras
 Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas  às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas.

3.3 Unidades Responsáveis/Setores envolvidos
Setor  responsável  pela  elaboração  das  Instruções  Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com apresentação 
de dados, informações e rotinas de trabalho.

3.4 Instruções Normativas
São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, normas 

complementares  das  leis,  e  não  podem  transpor,  inovar  ou  modificar  o  texto  da  norma  que 
complementam.

3.5 Servidor
É a pessoa legalmente investida em cargo público.

3.6 Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
 Coletânea  de  Instruções  Normativas,  englobando  um  conjunto  de 

regras  ou  procedimentos  escritos  e  formais  para  a  execução  e  avaliação  das  atividades 
necessárias ao alcance de metas específicas e gerais, propostos pela Câmara Municipal em suas  
diversas áreas. 

3.7 Fluxograma
Demonstração  gráfica  das  rotinas  de  trabalho  relacionada  a  cada 

sistema administrativo,  que ilustra  de forma sistêmica as  informações entre os  elementos  que 
compõem o processo, com a identificação das unidades executoras. 

Representação  gráfica  da  sequência  de  operações  do  processo 
sistemático das atividades administrativas da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

3.8 Organograma
 Representação gráfica da estrutura organizacional. 

3.9 Sistema de Controle Interno
Todo  os  setores  envolvidos  nos  procedimentos  administrativos  da 

Câmara Municipal de Cuiabá, quais sejam: Sistema de Compras, Licitações e Contratos, Sistema 
de  Manutenção  e  Patrimônio,  Sistema  de  Gestão  de  Pessoas,  Sistema  de  Controle  de 
Almoxarifado, Sistema Orçamentário e Financeiro, Sistema Jurídico, Sistema de Serviços Gerais,  
Sistema de Tecnologia da Informação, Sistema de Apoio Legislativo .

 
3.10 Sistema Administrativo 
Conjunto de atividades afins,  relacionadas à função finalísticas ou de 

apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do 
respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado. 

 
IV. BASE LEGAL 

4.1  A presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de 
responsabilidade do Chefe do Poder  Legislativo,  no sentido de implementação do Sistema de 
Controle  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá/MT,  sobre  o  qual  dispões  os  artigos  74  da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8º da Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município 
de Cuiabá/MT.

V.  DOS PROCEDIMENTOS 

5.1 Das Consultas 

5.1.1  O  Controle  Interno  poderá  requisitar,  quando  necessário,  dos 
setores  administrativos  da  Câmara  Municipal  os  documentos  ou  informações  necessárias  às 
deliberações; 

5.1.2 O Controle Interno deverá efetuar a análise e emitir orientação aos  
setores administrativos em caso de consultas formuladas na sua área de competência, com vistas 
à solução dos problemas relacionados;

5.1.3 A Secretaria de Controle Interno deverá recepcionar os agentes da 
equipe  de  Controle  Externo,  com apresentação  do  gestor  do  órgão  e gestores  das  unidades 
administrativas envolvidas a serem envolvidas na fiscalização; 

5.2 Dos atendimentos e Relacionamentos com o TCE e MPE; 

5.2.1 Estabelecer  procedimentos de aproximação para o atendimento 
aos agentes de fiscalização do Controle Externo – TCE e MPE; 

5.2.2 Supervisionar e auxiliar as unidades executoras no relacionamento 
com o Tribunal de Contas do Estado, quando ao encaminhamento de documentos e informações,  
atendimento às equipes técnicas, elaboração de respostas, tramitação dos processos e elaboração 
dos esclarecimentos para fundamentar os recursos juntamente com a assessoria jurídica;

5.2.3  Receber  denúncia  e  notificar  os  responsáveis,  e  no  caso  de 
manter-se  a  irregularidade  ou  ilegalidade,  comunicar  imediatamente  o  TCE/MT  sob  pena  de 
responsabilidade solidária;

5.3 Das Auditorias 

5.3.1  Medir  e  avaliar  a  eficiência  e  eficácia  dos  procedimentos  de 
Controle  Interno  através  das  atividades  de  auditoria  interna  a  serem  realizadas,  mediante 
metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Câmara Municipal, 
abrangendo  administração  direta  e  indireta  e  Consórcio,  expedindo  relatórios  apontando  as 
inconformidades sugeridas para aprimoramento dos controles; 

5.3.2  Ter  acesso  a  todos  os  documentos  e  arquivos  referentes  ao 

patrimônio,  pessoal,  contabilidade,  financeiro,  orçamentário,  patrimoniais  e  afins,  processos 
internos e todas as informações dos setores  administrativos  que julgar  necessárias  visando a  
instruir procedimentos de fiscalização; 

5.4 Do Suporte e elaboração das Instruções Normativas 

5.4.1 Coordenar e dar apoio na elaboração de Instruções Normativas 
para cada unidade executora nos diversos sistemas administrativos;

5.4.2 Promover reuniões executoras, para definir as rotinas de trabalho 
e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução 
Normativa a ser elaborada; 

5.4.3 Comunicar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo 
em  vista,  principalmente,  o  aprimoramento  dos  procedimentos  de  controle  e  o  aumento  da 
eficiência operacional, levando em consideração o principio da economicidade; 

5.4.4 Fiscalizar o cumprimento das Instruções Normativas nos diversos 
sistemas administrativos; 

5.5 Do Acompanhamento dos Macro Controles; 

5.5.1 Executar as demais atividades decorrentes de Lei, Decreto, ou Ato 
ou Norma específica;

5.5.2  Assessorar  a  administração nos aspectos  relacionados  com os 
internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão;

 5.5.3  O  Controle  Interno  deverá  fazer  mensalmente  os  seguintes 
acompanhamentos:  Receita  Corrente Líquida,  despesas com pessoal,  Resultado orçamentário, 
Resultado Primário, Resultado Nominal, confronto da Receita prevista e Receita Realizada;

5.5.4 O Controle Interno deverá acompanhar a elaboração do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, e Relatório de Gestão Fiscal – RGF; 

5.6 Dos Relatórios de Acompanhamento 

5.6.1  O  Controle  Interno  deverá  elaborar  o  Relatório  contendo  os 
resultados dos acompanhamentos de acordo com o item 2.5.3 por trimestre e a análise destes, o 
qual deverá ser entregue ao Presidente da Câmara, tão logo seja feito o fechamento contábil do  
trimestre;

5.6.2 O Controle Interno deverá elaborar o Relatório de cumprimento do 
Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno e encaminhar ao TCE-MT, com a 
assinatura do responsável pela SCI, pela Contabilidade e pelo Presidente da Câmara; 

5.6.3 No caso de alteração do plano de ação, deverá encaminhar cópia 
de alteração deste ao TCE-MT; 

5.6.4 O Controle Interno deverá manter em arquivo 01 (uma) cópia do 
Plano de Ação e suas alterações, bem como dos relatórios mensais de cumprimentos destes; 

5.7 Da Elaboração do PAAI 

5.7.1 O Controle Interno deverá elaborar anualmente o PAAI – Plano 
Anual de Auditoria, o qual deverá ser aprovado pelo Presidente da Câmara até o ultimo dia útil de  
cada exercício;

5.7.2 O PAAI poderá sofrer alterações no decorrer do exercício,  para 
melhor  cumprimento  das  auditorias  de  acompanhamento  da  gestão,  desde  que  previamente  
aprovadas pelo presidente da Câmara;

5.8 Da Elaboração do Parece Conclusivo do Controle Interno 

5.8.1 O Controle Interno deverá elaborar o Parecer Conclusivo sobre as 
contas do Legislativo Municipal, o qual deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso quando da prestação de contas de acordo com as determinações legais; 

5.8.2  O Legislativo Municipal  deverá  disponibilizar  em tempo hábil  a 
documentação necessária para a elaboração do Parecer Conclusivo.

VI.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 6.1  O  Controle  Interno  deverá  efetuar  estudos  e  propor  medidas 
visando a promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo.

6.2  O Controle  Interno  deverá  propor  metodologias  para  avaliação  e 
aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo. 

6.3  O  controle  Interno  deverá  alertar  formalmente  a  autoridade 
administrativa competente,  sob pena de responsabilidade solidária, para que instaure as ações 
destinadas a apurar os atos, bem como fatos considerados ilegais, ilegítimos ou antieconômicos 
que resultem em prejuízo ao erário público, praticados por agentes públicos, quando não forem 
prestadas contas ou, ainda, quando acorrer desvio de bens ou valores públicos.

6.4  Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  norma deverá  ser 
solucionada junto a Secretaria de Controle Interno.

6.5 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir da mesma.

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 

Publicação   Oficial   do   Tribunal   de   Contas   de  Mato   Grosso    –    Lei   Complementar   475   de   27   de   setembro   de   2012
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678  - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915



Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 6  Nº 1194
Divulgação quarta-feira, 6 de setembro de 2017 

– Página 26
Publicação segunda-feira, 11 de setembro de 2017

Justino Malheiros Neto                                                         Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                       Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 005/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Controle Interno
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  a  realização  de  Auditorias  Internas  e  Inspeções  na 
Câmara Municipal de Cuiabá.

I.  DOS OBJETIVOS

1.1 Estabelecer normas e procedimentos para a realização de 
auditorias internas e inspeções na Câmara Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

1.2 Atender legalmente os dispositivos da Resolução nº 027 de 08 de 
dezembro de 2009,  que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal  de 
Cuiabá e dá outras providências; 

1.3 Obedecer no que diz respeito à Resolução Normativa do TCE/MT nº 
026/2014, onde estabelece a competência da UCI para elaborar, aprovar, modificar e executar o 
seu Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI.

II. ABRANGÊNCIA

2.1  Abrange  a  Secretaria  de  Controle  Interno,  como  unidade 
responsável pela execução das atividades de auditoria interna e inspeção, bem como as demais 
unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 

III. CONCEITOS

Auditoria Interna

 3.1 A verificação da qualidade do Sistema de Controle Interno, por meio 
de revisão e avaliação regular e independente de como funcionam os procedimentos de controle  
existentes nas atividades contábeis, financeiras, administrativas, operacionais e técnicas de todas  
as unidades da Câmara Municipal de Cuiabá; 

Auditoria Contábil 

3.2 O exame dos registros e documentos e a coleta de informações e 
confirmações, mediante procedimentos específicos pertinentes ao controle do patrimônio, com o 
objetivo  de  obter  elementos  comprobatórios  suficientes  que  permitam  opinar  se  os  registros 
contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as 
demonstrações deles  originárias  refletem,  adequadamente,  a  situação econômico-financeira  do 
patrimônio,  os  resultados  do  período  administrativo  examinado  e  as  demais  situações  nelas 
demonstradas; 

Auditoria Operacional 

3.3  A  auditoria  que  atua  nas  áreas  inter-relacionadas  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá, avaliando a eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, 
humanos  e  tecnológicos  disponíveis,  bem  como  a  economicidade  e  eficiência  dos  controles 
internos existentes para a gestão dos recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos fatos é de  
apoio,  voltado  a  medir  a  efetividade  na  observância  das  rotinas  internas  e  procedimentos  de 
controle, bem como apresentar sugestões para seu aprimoramento;

Auditoria em Tecnologia da Informação

 3.4  Objetiva  assegurar  a  adequação  e  a  privacidade  dos  dados  e 
informações  oriundos  dos  sistemas  eletrônicos  de  processamento  de  dados,  abrangendo 
segurança  do  banco  de  dados,  segurança  de  rede  e  segurança  física,  sendo  observadas  as 
diretrizes estabelecidas e a legislação específica;

 Auditoria de Acompanhamento de Gestão 

3.5  Aquela  realizada  no  decorrer  dos  processos  de  gestão,  com  o 
objetivo de se atuar,  em tempo real  sobre os  atos efetivos e os efeitos  potenciais  positivos e 
negativos de uma determinada unidade administrativa; 

Auditoria de Avaliação de Gestão 

3.6 A auditoria de Avaliação de Gestão tem como objetivo a emissão de 
Parecer do Controle Interno sobre as Contas Anuais prestadas pelo Presidente, compreendendo, 
entre outros, os seguintes aspectos: o exame das peças que instrui o processo de prestação de 
Contas  Anuais;  o  exame  da  documentação  comprobatória  dos  atos  e fatos  administrativos;  a 
verificação  da  eficiência  dos  sistemas  de  controle  administrativo  e  contábil;  a  verificação  do 
cumprimento da legislação pertinente, examinando a conformidade da execução com os limites e 
destinações estabelecidos na legislação pertinente; 

Auditoria Especial 

3.7  O  exame  de  fatos  ou  situações  consideradas  relevantes,  de 
natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender determinação do Presidente;

Inspeção

 3.8 O instrumento utilizado para suprir omissões, esclarecer dúvidas,  
apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos e fatos específicos praticados por 
responsáveis pelos sistemas administrativos e executores de tarefas, bem como apurar denúncias 
e representações.

IV. BASE LEGAL 

4.1  A presente  Instrução  Normativa integra  o conjunto  de  ações,  de 
responsabilidade do Chefe do Poder  Legislativo,  no sentido de implementação do Sistema de  
Controle  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá/MT,  sobre  o  qual  dispões  os  artigos  74  da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8º da Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município 
de Cuiabá/MT;

4.2 Resolução nº 027 de 08 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Cuiabá e dá outras providências; 

4.3 Resolução Normativa do TCE/MT nº 026/2014, onde estabelece a 
competência da UCI para elaborar, aprovar, modificar e executar o seu Plano Anual de Auditoria  
Interna - PAAI.

V. DAS RESPONSABILIDADES 

5.1 São responsabilidades do Secretário de Controle Interno da Câmara 
Municipal de Cuiabá: 

5.1.1 Cumprir  as determinações desta Instrução Normativa quanto às 
condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na realização das atividades  
inerentes à auditoria interna e inspeção;

5.1.2  Avaliar  a  eficácia  dos  procedimentos  de  controle,  propondo 
alterações nas Instruções Normativas para o aprimoramento dos controles, através de atividades 
de auditorias interna e inspeções;

5.1.3 Executar os trabalhos de auditoria interna e inspeção, de acordo 
com os procedimentos e as técnicas de auditoria interna; 

5.1.4  Elaborar  relatório,  com o  resultado  das  auditorias  e  inspeções 
realizadas.

 5.2  São  responsabilidades  dos  Secretários  das  unidades  sujeitas  à 
auditoria interna e inspeção: 

5.2.1  Atender  às  solicitações  da  Secretaria  de  Controle  Interno, 
facultando amplo acesso a todos os elementos de contabilidade e de administração, bem como 
assegurar condições para o eficiente desempenho do encargo;

 5.2.2  Atender  às  requisições  e  aos  pedidos  de  informações 
apresentados durante a realização dos trabalhos de auditoria interna e/ou inspeção;

 5.2.3  Não  sonegar,  sob  pretexto  algum,  processo,  informação  ou 
documento  ao  servidor  da  Secretaria  de  Controle  Interno,  responsável  pela  auditoria  e/ou 
inspeção.

VI.  DAS AUDITORIAS INTERNAS

 Dos Objetivos

6.1 A Secretaria de Controle Interno realizará auditorias internas com a 
finalidade de:

6.1.1  Medir  e  avaliar  a  eficiência  e  eficácia  dos  procedimentos 
operacionais e de controle interno;

6.1.2  Examinar  a  legalidade  dos  atos  da  Administração  e  avaliar  os 
resultados quanto à eficácia,  eficiência e economicidade das gestões;  orçamentária,  financeira, 
patrimonial, operacional e contábil; 

6.1.3  Verificar  a  exatidão  dos  controles  financeiros,  patrimoniais, 
orçamentários,  administrativos  e contábeis,  examinando se os  recursos foram empregados de 
maneira eficiente e econômica, se foram alcançados os resultados e benefícios desejados, em 
obediência  às  disposições  legais  e  às  normas  de  contabilidade  estabelecidas  para  o  serviço 
público;

 6.1.4  Propor  a  melhoria  ou  a  implantação  de  sistemas  de 
processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração, com o objetivo de 
aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e procedimentos, melhorando as informações;

6.1.5 Emitir parecer sobre as contas anuais prestadas pelo Presidente.

VII. DO PLANEJAMENTO

 7.1  As  auditorias  internas  serão  planejadas  consoante  as  Normas 
Brasileiras de Auditoria Interna e em conformidade com os prazos, diretrizes e metas traçados pela 
Secretaria de Controle Interno; 

7.2 O planejamento referido no caput será formalizado através do Plano 
Anual de Auditoria Interna (PAAI), a ser elaborado pela Secretaria de Controle Interno e submetido 
à  deliberação  superior,  devendo  indicar  os  sistemas  administrativos  ou  unidades  a  serem 
auditadas,  o período previsto para a sua execução,  o objetivo dos trabalhos,  a metodologia e, 
quando houver, os custos estimados para a execução das auditorias;

7.3  Na  seleção  dos  Sistemas  Administrativos  ou  unidades  a  serem 
auditadas, serão considerados os aspectos da materialidade, relevância, vulnerabilidade, risco e  
criticidade pretérita (falhas, erros e outras deficiências anteriores), bem como recomendações da  
Secretaria de Controle Interno pendentes de implementações, quando existentes; 

7.4 Para a elaboração do planejamento, a Secretaria de Controle Interno 
poderá utilizar indicadores e indicativos de gestão pública existentes.
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VIII. DA EXECUÇÃO

 8.1 Em cumprimento ao PAAI, serão executadas Auditoria Operacional, 
Contábil, Tecnologia de Informação, de Acompanhamento e de Avaliação da Gestão; 

8.2 Independente de constar no Plano Anual de Auditoria Interna, poderá 
ser realizada a Auditoria Especial em qualquer unidade, mediante determinação do Presidente; 

8.3  Antes  do  início  da  data  prevista  para  a  realização  da  Auditoria 
Operacional, Contábil e Tecnologia da Informação, a Secretaria de Controle Interno comunicará à  
unidade a ser auditada a data de início, a estimativa de tempo para a execução dos trabalhos, a 
data do encerramento, bem como solicitará documentos e informações necessários à execução 
dos trabalhos; 

8.4 Quando se tratar de Auditoria de Acompanhamento da Gestão e de 
Avaliação de Gestão, a Secretaria de Controle Interno deverá receber, da Secretaria de Gestão 
Financeira o Balancete Mensal até o dia 30 do mês subseqüente; 

8.5 A Auditoria será realizada utilizando-se de procedimentos e técnicas 
de auditoria  interna,  definidos nas Normas para o Exercício  de Auditoria  Interna e Manual  de 
Auditoria Interna;

8.6  Para  a  execução  dos  trabalhos,  a  administração  deve  manter  à  
disposição dos servidores lotados na Secretaria de Controle Interno, no exercício de suas funções, 
além dos balancetes mensais e balancete geral, os seguintes documentos:

 Contratos  e  seus  aditivos,  certame  licitatório  ou  ato  de 
dispensa ou de inexigibilidade de licitação a que se vincularem;

 Convênios  ou  outros  instrumentos  congêneres  e  seus 
aditivos, decorrentes de quaisquer fontes de recursos, acompanhados de seus aditivos;

 Movimento contábil da execução orçamentária e financeira 
mensal, com os respectivos extratos, conciliações, anexos e processos; Folhas de pagamento e 
encargos, férias, atos de admissão e desligamento de pessoal, e outros documentos relacionados 
à gestão de pessoas;

 Relatórios gerenciais elaborados pela unidade auditada; 

 Manual de normas e procedimentos de controle aplicáveis 
à unidade auditada;

 Documentos  e  formulários  utilizados  e  gerados  pela 
unidade auditada; 

 Outros  documentos  necessários  ao  desempenho  das 
atividades;

8.7 Os trabalhos de auditoria interna serão realizados por servidores da 
Câmara Municipal de Cuiabá, lotados na Secretaria de Controle Interno, com o auxílio dos líderes 
das unidades responsáveis pelos sistemas administrativos e das unidades executoras do sistema 
de controle interno; 

8.7.1 Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas ou 
situações específicas, cuja complexidade ou especialização requeiram a colaboração técnica de 
outros servidores ou a contratação de terceiros, a Secretaria de Controle Interno poderá solicitar, 
de forma justificada, autorização do Presidente. 

IX.  DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

9.1 A conclusão dos trabalhos de auditoria será apresentados na forma 
de relatório;

9.2 O Relatório Preliminar, elaborado com base na auditoria realizada, 
indicará os achados de auditoria a serem encaminhados ao responsável pelas unidades auditadas 
para ciência e confirmação de data de encerramento dos trabalhos; 

9.3 Com as informações, justificativas e/ou documentos fornecidos pelas 
unidades  auditadas,  a  Secretaria  de  Controle  Interno  elaborará  o  Relatório  Final,  a  ser 
encaminhado ao Presidente para conhecimento e, se for o caso, para a tomada de providências  
quanto às inconformidades, irregularidades e/ou ilegalidade apontadas; 

9.3.1 Se a unidade auditada não apresentar informações, justificativas 
ou documentos que esclareçam os apontamentos apresentados no Relatório Preliminar, este será 
encaminhado ao Presidente como Relatório Final.

9.3.2 Quando se tratar de auditoria operacional, o relatório final só será 
encaminhado ao Presidente se apontar  transgressão,  de qualquer  natureza,  à norma legal  ou 
regulamentar  e  no  caso  de  não  adoção  das  providências  em  relação  às  constatações  e 
recomendações apresentadas pela Secretaria de Controle Interno; 

9.4 A Secretaria de Controle Interno deverá acompanhar o cumprimento 
das  determinações  do  Presidente  em relação  às  recomendações/sugestões  provenientes  das 
auditorias internas.

X. DAS INSPEÇÕES 

10.1 As inspeções terão como objetivo verificar:

10.1.1  A  legitimidade,  legalidade  e  regularidade  de  atos  e  fatos 
administrativos ligados à execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional;

10.1.2 Fatos  relacionados a denúncias  apresentadas à Secretaria  de 
Controle Interno; 

10.1.3 A organização e a eficiência dos sistemas de controle interno,  

observando e relatando as omissões e lacunas de informações encontradas; 

10.1.4 Elementos para subsidiar a emissão dos relatórios de auditoria e 
emissão do Parecer conclusivo sobre as contas anuais. 

10.2 Realizar-se-ão, ainda, inspeções para: 

10.2.1 Atender solicitações do Presidente;

10.2.2  Verificar  cumprimento  de  recomendações  da  Secretaria  de 
Controle Interno e determinações do Presidente. 

10.3 As inspeções serão realizadas por servidores lotados na Secretaria 
de Controle Interno; 

10.4 O resultado das inspeções será apresentado em relatórios, com a 
indicação dos trabalhos realizados, as irregularidades, falhas, omissões, e sugestões

XI.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 As unidades administrativas deverão manter, em seus arquivos, os 
documentos relativos à arrecadação de receitas e realização de despesas, assim como aos demais 
atos de gestão com representação contábil,  financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,  
devidamente organizados e atualizados, para fins de exame in loco ou requisição pela Secretaria 
de Controle Interno; 

11.2  Nenhum  processo,  documento  ou  informação  poderão  ser 
sonegados ao responsável pela auditoria ou inspeção, sob qualquer pretexto; 

11.2.1 Em caso de recusa ou sonegação, o responsável pela auditoria 
ou  inspeção  deverá  comunicar  o  fato  ao  Secretário  de  Controle  Interno,  que  comunicará  ao 
Presidente;

11.2.2  Os  esclarecimentos  adicionais  a  respeito  deste  documento 
poderão  ser  obtidos  junto  à  Unidade  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 estrutura organizacional; 

 
11.3  Se,  durante  a  auditoria  e/ou  inspeção,  forem  constatadas 

irregularidades que, por sua gravidade, devam ser objeto de providências urgentes, o Secretário de 
Controle Interno comunicará imediatamente ao Presidente; 

11.4  A Secretaria  de  Controle  Interno  deverá  adotar  procedimentos 
apropriados para manter a guarda de toda a documentação e relatórios de auditoria interna pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, a partir do encerramento dos trabalhos;

 11.5  Os  relatórios  de  auditoria  e  inspeção  realizadas  subsidiarão, 
oportunamente, o Relatório de auditoria de Avaliação da Gestão, bem como a emissão do Parecer  
da Secretaria de Controle Interno sobre as Contas Anuais prestadas pelo Presidente; 

11.6 Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa 
deverá ser solucionada junto a Secretaria de Controle Interno; 

11.7 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

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 006/2017 – VERSÃO 01
Unidade Executora: Secretaria de Controle Interno
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre elaboração e emissão de Parecer  Conclusivo sobre as 
Contas Anuais da Câmara Municipal de Cuiabá.

I.  DOS OBJETIVOS

1.1  A presente  instrução  normativa  tem como  finalidade  estabelecer 
normas  e  procedimentos  para  disciplinar  a  elaboração  e  emissão  do  Parecer  Conclusivo  do 
Controle Interno sobre as Contas Anuais da Câmara Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

II. ABRANGÊNCIA

2.1  Abrange  à  Secretaria  de  Controle  Interno,  como  unidade 
responsável pela emissão do parecer sobre as Contas Anuais, e todas as unidades da estrutura  
organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

III. CONCEITOS

Auditoria de Avaliação da Gestão

3.1 A auditoria de Avaliação de Gestão tem como objetivo a emissão de 
Parecer do Controle Interno sobre as Contas Anuais prestadas pelo Presidente, compreendendo,  
entre outros, os seguintes aspectos: o exame das peças que instrui o processo de prestação de 
Contas  Anuais;  o  exame da  documentação  comprobatória  dos  atos  e  fatos  administrativos;  a  
verificação  da  eficiência  dos  sistemas  de  controle  administrativo  e  contábil;  a  verificação  do  
cumprimento da legislação pertinente, examinando a conformidade da execução com os limites e 
destinações estabelecidos na legislação pertinente;
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Contas Anuais

 3.2  O  processo  formalizado  pelo  qual  o  Presidente,  ao  final  do 
exercício,  em cumprimento à disposição legal,  relata e comprova os atos e fatos  ocorridos  no 
período, com base em um conjunto de documentos, informações e demonstrativos de natureza 
contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  ou patrimonial;  Parecer  da Unidade de Controle 
Interno 

3.3  O  documento  emitido  pela  Secretaria  de  Controle  Interno,  que 
apresenta a avaliação do Sistema de Controle Interno sobre a gestão examinada,  devendo ser 
assinado pelo Secretário de Controle Interno; Plano Estratégico 

3.4 O documento  elaborado  no processo  e planejamento  estratégico 
com vistas a delinear as estratégias a serem observadas pela entidade em um espaço de tempo. 
Este documento explicita o resultado quantitativo ou qualitativo que a instituição precisa alcançar 
em um prazo determinado, para concretizar a sua visão de futuro e cumprir sua missão; Relatório 
de Gestão 

3.5 O documento emitido pelo gestor, com informações que permitam 
aferir  a  eficiência,  eficácia  e  economicidade  da  ação  administrativa,  levando-se  em conta  os 
resultados quantitativos e qualitativos alcançados; Sistema de Controle Interno 

3.6  O conjunto  de  procedimentos  de  controle  dos  diversos  sistemas 
administrativos, executados por toda a estrutura organizacional,  sob a coordenação,  orientação 
técnica e supervisão da Secretaria de Controle Interno; Unidades Executoras 

3.7 As diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas 
de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas.

IV. DAS RESPONSABILIDADES

4.1 São responsabilidades do Secretário de Controle Interno:

4.1.1 Cumprir as determinações contidas nesta Instrução Normativa, em 
especial  quanto  às  condições  e  procedimentos  a  serem  observados  no  planejamento  e  na 
realização das atividades que subsidiam o Parecer sobre as Contas Anuais;

4.1.2 Executar os trabalhos de acordo com os procedimentos e técnicas 
de auditoria interna, definidos nas Normas para o Exercício de Auditoria Interna e no Manual de 
Auditoria Interna; 

4.1.3 Emitir parecer sobre as Contas Anuais; 

4.2 São responsabilidades dos secretários das unidades executoras:

4.2.1  Atender  às  solicitações  da  Secretaria  de  Controle  Interno,  
facultando amplo acesso a todos os documentos de contabilidade e de administração, bem como 
assegurar condições para o eficiente desempenho do encargo;

4.2.2 Atender às requisições de cópias de documentos e aos pedidos de 
informações  apresentados  durante  a  realização  dos  trabalhos  que  subsidiam  a  emissão  do 
Parecer;

4.2.3  Não  sonegar,  sob  pretexto  algum,  processo,  informação  ou 
documento  ao  servidor  da  Secretaria  de  Controle  Interno,  responsável  pela  execução  dos 
trabalhos. 

V.  DOS PROCEDIMENTOS

 Da Formalização do Processo 

5.1 A Secretaria de Controle Interno deverá receber, da Secretaria de 
Gestão Financeira, o processo de Contas Anuais, respeitando-se o prazo-limite de 15 (quinze) dias 
após o encerramento do exercício anterior, acompanhado dos seguintes documentos: 

 Relação dos responsáveis;

 Relatório de gestão;

 Documento comprobatório da publicação dos Balanços no 
Diário Oficial do Estado ou Gazeta Municipal;

 Balanço Orçamentário, conforme Anexo 12 da Lei Federal 
n° 4.320/64;

 Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei Federal n° 
4.320/64;

 Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei Federal nº 
4.320/64; 

 Demonstração  das  Variações  Patrimoniais,  conforme 
Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64;

 Anexos 1,2,7,8,9,10,11,16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64;

 Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, 
discriminando processados e não processados em ordem seqüencial de número de empenho/ano 
e  indicando  a  classificação  funcional  programática,  as  respectivas  dotações,  valores,  datas  e 
beneficiários;

 Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, 
em  ordem  seqüencial  de  número  de  empenho/ano,  discriminando  a  classificação  funcional 
programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;

 Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em 
ordem  seqüencial  de  número  de  empenho/ano,  discriminando  a  classificação  funcional 
programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; 

 Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar; 

 Outros que julgar necessários.

VI. DOS RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 Serão arrolados,  no processo de Contas  Anuais,  o  Presidente,  o 
responsável pela contabilidade e pelo controle interno. 

6.1.1  Constarão  do  rol  de  responsáveis  e respectivos  substitutos  as 
seguintes informações: 

 Nome completo e CPF;

 Cargo ou função exercida;

 Início e término dos períodos de gestão;

 Endereço residencial;

 Ato de nomeação, designação ou exoneração;

 Número de inscrição no CRC-MT, no caso de responsável 
pela contabilidade. 

VII. DO  PARECER  DA  SECRETARIA  DE  CONTROLE 
INTERNO

 7.1 Após a realização da Auditoria de Avaliação da Gestão, a Secretaria 
de Controle  Interno emitirá  Parecer,  que  deverá ser  anexado ao  processo de Contas  Anuais,  
contendo informações referentes a: 

 Resultados quanto à eficácia,  eficiência e economicidade 
das gestões administrativas, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil; 

 Observância dos limites legais de realização da despesa 
com pessoal; 

 Destinação  dos  recursos  obtidos  com  a  alienação  de 
ativos;

  Falhas, irregularidades ou ilegalidades que resultaram em 
prejuízo ao erário, indicando as providências adotadas pela Câmara Municipal de Cuiabá, com 
especificação, quando for o caso, das sindicâncias, inquéritos, processos administrativos, tomada 
de contas especiais instauradas e os respectivos resultados;

 Regularidade e legalidade dos processos licitatórios,  dos 
atos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação, dos contratos, convênios, acordos e outros 
instrumentos congêneres;

 Consistência dos demonstrativos  contábeis  em confronto 
com os documentos que lhes deram origem. 

7.2 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 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal
Unidade  Responsável  /  Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal /Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe  sobre  as  atribuições  da  Secretaria  de  Gestão  Pessoal  da 

Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/  Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
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público; 
7. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 

responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

8. Contratação  de  Comissionado:  é  o  ato  praticado  na 
Administração  Pública  para  atender  a  necessidade  de  contratação  de  cargo  comissionado  de 
excepcional interesse público, observadas as condições e prazos previstos em lei específica; 

9. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 
apuração do fiel  cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos;

10. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 

Regulamentar  as  atribuições dos servidores  lotados na Secretaria  de 
Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá. 

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do 
Servidor Público Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 235/11;

 Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que 
integram o Sistema de Gestão de Pessoal. 

V. RESPONDABILIDADES 

Das Unidades Executoras 
1. Cumprir  as  solicitações,  orientações  e  determinações 

emanadas da Secretaria de Controle Interno sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

2. Alertar  a  equipe  de  trabalho  da  Secretaria  de  Controle 
Interno sobre alterações que se fizerem necessárias  nas rotinas  de trabalho da Secretaria  de  
Gestão de Pessoal, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

3. Manter  a  Instrução  Normativa  a  disposição  de  todos  os 
funcionários da Secretaria, cumprindo fielmente as determinações nela inseridas, especialmente 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 

VI. DAS ATRIBUIÇÕES 

1. Receber das Secretarias, Coordenadorias e Gabinetes as 
solicitações  de  novas  contratações,  encaminhado  ao  Presidente  para  deferimento  ou  não  do 
pedido; 

2. Controlar despesas com pessoal, mantendo-as dentro dos 
limites permitidos pela legislação vigente; 

3. Elaborar  e  administrar  o  quadro  anual  de  férias  dos 
servidores, emitindo relatórios financeiros para fluxo de caixa da Secretaria de Gestão Financeira; 

4. Somente  efetivar  contratação  mediante  contrato 
administrativo  quando  não  houve  concursados  aprovados  para  o  cargo  com  justificativas 
fundamentadas pela autoridade competente; 

5. Seguir  rigorosamente  a  ordem de  classificação  de  cada 
cargo,  quando  da  nomeação  de  servidores  concursados,  ocorrendo  a  nomeação  somente 
mediante solicitação da Secretaria, Coordenadoria ou Gabinete interessado; 

6. Manter controle eficiente e atualizado das convocações e 
nomeações  de  concursados,  relacionando  os  candidatos  aprovados  em  cada  grupo  e  as 
respectivas datas de convocação e nomeação; 

7. Publicar ato de nomeação em órgão de imprensa oficial do 
Município; 

8. Orientar acerca da obrigatoriedade da marcação diária de 
ponto eletrônico, a todos os servidores da administração, exceto para os ocupantes de cargos de 
Secretários(as), ou status de Secretário(a) e agentes políticos; 

9. Anexar  todas  as  ocorrências  funcionais  formalizadas  e 
encaminhadas à Secretaria de Gestão de Pessoal para arquivamento junto à pasta funcional do 
servidor e adotadas as providências previstas na legislação municipal.

10. Elaborar escala de servidores com direito a gozo de férias 
e de licença prêmio encaminhado à Secretaria em que o servidor está lotado; 

11. Orientar  que  o  servidor  deverá  solicitar  gozo  da  licença 
prêmio até (06 meses) antes para que cada Secretaria e Coordenadoria se organize quanto às 
atribuições a ele conferidas; 

12. Orientar  que  as  transferências  de  lotação  de  servidores 
somente ocorrerão nos seguintes casos: 

 Para atender conveniência do serviço em área ou função 
prioritária,  situação  em  que  o  servidor  poderá  ser  requisitado  pelo  Secretário  de  Gestão 
Administrativa e recolocado no novo setor, ouvido o Presidente; 

 A  pedido  do  servidor,  com  anuência  e  aprovação  dos 
responsáveis pelos setores envolvidos, com despacho para inclusão na folha de pagamento do 
setor onde está sendo alocado; 

 Depois de autorizada, a solicitação de transferência deverá 
ser arquivada na pasta funcional do servidor juntamente com a portaria que autorizou o ato. 

13. Organizar  a  avaliação  de  desempenho  funcional  dos 
servidores,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  na  legislação  vigente,  arquivando  os  relatórios 
individuais nas respectivas pastas funcionais dos servidores; 

14. Verificar se as contratações em cargos de provimento em 
comissão  estão  precedidas  de  solicitação,  com  as  devidas  justificativas  da  necessidade  da 
contratação; 

15. Manter  controle  dos  contratos  administrativos  ordenados 
em pasta própria e por ordem alfabética: 

 Permanente
 Intermediário
 Novo 
16. Quando da posse em concurso público e contratação em 

cargo de provimento em comissão, verificar se o servidor dispõe dos documentos que comprovem: 
 Ser brasileiro ou estrangeiro, conforme artigos 12 e 37 da 

Constituição Federal
 Cédula de Identidade – RG 
 Cadastro pessoa física CPF 
 Titulo de eleitor 
 Certidão de nascimento ou casamento 
 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se 

for o caso) 
 Cartão de vacinação 
 Cartão de PIS/PASEP 
 Comprovante de votação nas últimas eleições 
 Quitação com o Serviço Militar (homens) 
 Atestado de Saúde Física e Mental 
 02 fotos 3x4 coloridas 
 Comprovante de Escolaridade 
 Registro  no  Conselho  Regional  (no  caso  de  profissões 

regulamentadas) 
 Carteira de Motorista (Conforme exigência do cargo) 
 Declaração de acúmulo ou não de cargo público 
 Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga 

horária integral pelo qual exercerá a sua função 
 Declaração de que não infringiu as leis que fundamentam o 

edital 
 Número de conta bancária 

17. Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos 
pertinentes  a  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoal,  tais  como  Lei  de  Contratação  de  Cargos 
Comissionados,  Estatuto  dos  Servidores  Municipais,  Leis  Municipais  de  Reajuste  e  Revisão, 
tabelas e instruções do INSS, pareceres jurídicos, Constituição Federal, Constituição Estadual e 
Lei Orgânica Municipal; 

18. Manter controle de admissão e exoneração dos servidores; 
19. Manter  tabela  e  controle  de  contratações  de  cargos  de 

provimento em comissão demonstrando vigência do contrato, aditamento e acúmulo de cargos na 
administração legalmente; 

20. Encaminhar  documentação  ao  Regime  de  Previdência 
Própria e Geral e acompanhar procedimentos de aposentadorias em todas as suas fases; 

21. Manter  controle  sobre  a  lotação  do  pessoal  em  seus 
setores específicos; 

22. Manter controle da folha dos agentes políticos (Presidente 
da Câmara, Vereadores e Secretários) em pastas separadas; 

23. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, 
atualização dos dados cadastrais dos servidores concursados, disponibilizando formulário próprio, 
a ser preenchido pelo servidor e devolvido à Secretaria de Gestão de Pessoal. As informações 
deverão ser organizadas em bancos de dados – Banco de Recursos Humanos – que deverá ser  
consultado  nos  casos  de  promoções  a  cargos  de  chefia,  transferências  de  conveniência  da  
administração, substituições e quaisquer outras oportunidades de valorização do servidor; 

24. Executar  avaliação  de  desempenho  funcional  dos 
servidores,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  na  legislação  vigente,  arquivando  os  relatórios 
individuais nas respectivas pastas dos servidores; 

25. Manter atualizado (mensalmente) o lotacionograma. 

VII. DA FOLHA DE PAGAMENTO 

1. Na elaboração da folha de pagamento dos servidores,  a 
Secretaria de Gestão de Pessoal deverá promover o controle individualizado de todas as verbas 
remuneratórias legalmente previstas, referente à: 

 Vencimento: valor fixado pela lei para cada cargo 
 Adicionais: 
Por Serviço extraordinário 
Noturno 
De férias 
Insalubridade e periculosidade 

 Gratificações 
13º vencimento 
Função gratificada 

 Descontos 
Previdenciário 
Imposto de renda 
Pensão alimentícia 
Consignação em folha 

VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
Justino Malheiros Neto                                                      Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                    Secretária de Controle Interno 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 002/2017 – VERSÃO 02

Unidade Executora: Secretaria de Gestão Pessoal
Unidade  Responsável  /Setores  Envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal / Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre o horário de funcionamento, o horário de atendimento ao 
público, a jornada de trabalho, o registro e o controle da frequência dos servidores da Câmara 
Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Horário de funcionamento: Marcação de tempo durante o 
qual os servidores da Câmara Municipal de Cuiabá iniciam e terminam os serviços administrativos 
estritamente internos;

2. Horário  de  atendimento  ao  público:  Marcação  de  tempo 
durante o qual os servidores da Câmara Municipal de Cuiabá iniciam e terminam o atendimento ao  
público;

3. Jornada de trabalho: é o período de tempo durante o qual 
os servidores laboram na Câmara Municipal de Cuiabá;

4. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

5. Cargo  Efetivo:  Cargo de qualquer  servidor  integrante  da 
administração pública, submetido a concurso público; 

6. Cargo  Comissionado:  Cargo  de  livre  nomeação  e 
exoneração;

7. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

8. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

9. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 
apuração do fiel  cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos, é um instrumento pelo qual a administração pública exerce seu poder-dever para apurar  
as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem 
uma relação jurídica com a administração: tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou 
má  conduta  na  periodicidade  da  jornada  de  trabalho,  ou  na  fidelidade  do  registro  de  ponto  
eletrônico;

10. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

11. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar sobre o horário de funcionamento, o horário 
de  atendimento  ao  público,  a  jornada  de  trabalho,  o  registro  e  o  controle  da  frequência  dos 
servidores da Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Abrangem todas as unidades da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal de Cuiabá, concernente aos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei  
Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011;

2. Não  abrange  os  servidores  comissionados  descritos  e 
regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017, anexo I:  CSC – Cargos de Secretarias e  
Consultorias CSC-CM01; 

3. Não  abrange  os  servidores  comissionados  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá ocupantes dos cargos do Anexo II: CNE-CM01 e CNE–CM02;

4.  Não  abrange  os  servidores  comissionados  descritos  e 
regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017, anexo III: CTMD – Cargos Temporários da 
Mesa Diretora - CTMD–CM01 e CTMD–CM02,

5. Abrange  os  servidores  comissionados  ocupantes  dos 
cargos  do  Anexo  III:  CTMD-CM03,  CTMD-CM04,  CTMD-CM05,  CTMD-CM06,  CTMD-CM07, 
CTMD-CM08, CTMD–CM09 e CTMD–CM10;

IV. BASE LEGAL 

Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal; 
Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017;
Resolução nº 006 de 07 de maio de 2012;
Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que 

integram o Sistema de Controle de Registro de Pontos Eletrônico. 

V. RESPONSABILIDADES 

Compete aos servidores: 
1. Registrar,  diariamente  e  adequadamente  o  registro  de 

entrada e saída na estação de coleta de registro de pontos eletrônico, localizada em acesso de 
entrada nas dependências  da Câmara Municipal  de Cuiabá,  e em caso excepcional  de ponto 
manual assinar as planilhas disponibilizadas pela SGP, via email;

2. Apresentar  em  caso  de  atraso  à  chefia  imediata  as 
eventuais justificativas para fins de avaliação com vistas à compensação ou ajuste, conforme o 
caso ou se a permanência não foi autorizada nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá,  
acarretará desconto em folha de pagamento;

3. Apresentar à chefia imediata documentos que justifiquem 
as eventuais ausências amparadas por disposições legais; 

4. Assinar a o Relatório Eletrônico Mensal até o 5º dia útil do 
mês subsequente que deverá ser encaminhada à SGP no mesmo dia, sob pena de suspensão de 

pagamento;
Compete às chefias imediatas:
1. Orientar  seus  servidores  para  o  fiel  cumprimento  do 

disposto nesta Instrução Normativa; 
2. Controlar a frequência de seus servidores, assegurando o 

funcionamento da unidade;
3. Assinar conjuntamente com o servidor, até o 5º dia útil de 

cada mês, o Relatório Eletrônico Mensal relativo ao servidor, que deverá ser encaminhada à SGP 
no mesmo dia, sob pena de suspensão de pagamentos;

4. Autorizar a inclusão, no Sistema Eletrônico de Registro de 
Ponto, de horário diferenciado de jornada de trabalho, perante a Secretaria de Gestão Pessoal; 

5. Acompanhar,  no  momento  da  homologação  no  Sistema 
Eletrônico de Registro  de  Ponto,  o  total  de  dias  cuja entrada  não  foi  autorizada,  acarretando 
desconto em folha de pagamento; 

6. Autorizar, quando cabível, o ajuste de horário no Sistema 
Eletrônico de Registro de Pontos, inclusive quando da realização de serviços externos;

7. Analisar  os  registros  de  Frequência  Eletrônica 
apresentados por seus servidores. 

Compete à Secretaria de Patrimônio e Manutenção : 
1. Acompanhar e manter o Sistema Eletrônico de Registro de 

Ponto, em funcionamento integral;
2. Disponibilizar servidor para ser instruído pela Secretaria de 

Gestão  Pessoal  quanto  ao  funcionamento  do  Registro  de  Pontos,  ficando  pois  como 
corresponsável pelo acompanhamento e impressão dos relatórios mensais;

3. Contatar  a  empresa  de  suporte  do  relógio  de  ponto  e 
acompanhar a manutenção.

Compete à Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP: 
1. Acompanhar  todo  o  processo  de  registro  eletrônico  de 

Pontos; 
2. Prestar as informações referentes à frequência aos órgãos 

competentes;
3. Efetuar  os  descontos  relativos  às  ocorrências  que 

impliquem a perda de remuneração;
4. Manter  a  Instrução  Normativa  a  disposição  de  todos  os 

servidores da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá, cumprindo fielmente as 
determinações nela inseridas, especialmente quanto aos procedimentos de controle e quanto à  
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações;

5. Manter arquivo próprio de toda a legislação pertinente ao 
Registro de Pontos Eletrônicos na Secretaria de Gestão de Pessoal;

6. Manter arquivo próprio de todos os documentos pertinentes 
ao Registro  de  Pontos  Eletrônicos na  Secretaria  de Gestão de Pessoal,  tais  como Relatórios  
Mensais de Registro de Ponto Eletrônico, justificativas de atrasos, faltas por consultas médicas ou  
acompanhamento de parentes até 2º Grau, bem como as jornadas diferenciadas individuais de 
trabalho;

7. Encaminhar  documentação  à  Secretaria  de  Controle 
Interno, quando solicitadas; 

8. Manter  controle  sobre  a  lotação  do  pessoal  em  seus 
setores específicos; 

9. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, 
atualização  dos  dados  cadastrais  dos  servidores  efetivos  e  comissionados,  disponibilizando 
formulário próprio, a ser preenchido pelo servidor e devolvido à Secretaria de Gestão de Pessoal, 
com informações das jornadas de trabalho; 

10. Disponibilizar  aviso  em  mural  quando  da  ocorrência  da 
indisponibilidade do registro de ponto eletrônico, devido a falhas técnicas.

VI. PROCEDIMENTOS 

Quanto a não disponibilização de registro de ponto eletrônico

1. Em caso que  da não  possibilidade do registro  de ponto 
eletrônico no dia, o servidor deverá anotar na folha do ponto mensal a ocorrência (tais como queda  
de energia,  aparelho  em manutenção,  não reconhecimento de  digital,  entre outros)  e  obter  a  
anuência escrita da chefia imediata, validando a justificativa fundamentada. 

VII. DA JORNADA DE TRABALHO

1. A jornada de trabalho na Câmara Municipal de Cuiabá é de 
6 (seis) horas diárias – carga horária semanal de 30 (trinta) horas – cumprida preferencialmente no  
período  matutino  das  07h30min  às  13h30min  e  no  período  vespertino  das  12h00min  h  às  
18h00min hrs (para setores específicos da Câmara Municipal de Cuiabá), ressalvados os casos  
disciplinados em legislação específica, ficando fixado o horário oficial de funcionamento do órgão 
das 7h:30min às 13h:30min ( de segunda-feira a sexta-feira) , excetuados os casos que exigirem 
regime de turnos ou escalas, bem como as jornadas individuais de trabalho diferenciado;

2. O período de tolerância é de 15 (quinze) minutos, sendo 
assim distribuídos 07h30min até às 07h:45min e de 13h:30min até às 13h:45min, excetuando as 
jornadas individuais de trabalho, onde deverão ser observado o mesmo período de 15 (quinze)  
minutos de tolerância;

3. Quanto à autorização de jornada de trabalho diferenciada: 
o pedido de autorização deverá ser suficientemente fundamentado, contendo a identificação do 
motivo, data, local, horário e relação nominal dos servidores que o executarão, e ser encaminhado  
à SGP com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias, ressalvadas situações.

4. A jornada de trabalho diferenciado para os servidores na 
Câmara Municipal de Cuiabá deve ser através de anuência escrita da chefia imediata, que deverá 
ser anexada a sua pasta funcional;

5. Como a jornada de trabalho não excede de 6 (seis) horas 
de trabalho, será entretanto liberado um intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso, somente 
para os servidores de jornada de 6(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, excluindo os  
servidores com jornada de trabalho de 4 (quatro) horas diárias e 20(vinte) horas semanais;

6. Para  a jornada  de  trabalho  diferenciado  para  os  cargos 
comissionados do anexo III, é necessária a anuência escrita da chefia imediata, cumprindo carga  
mínima de trabalho, que deverá ser anexada à sua ficha funcional.

VIII. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
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1.  O  horário  descrito  no  parágrafo  abaixo  restringe  aos  trabalhos 
internos administrativos da Câmara Municipal de Cuiabá;

2. Fica fixado o horário oficial de funcionamento do órgão das 07h:30min 
às 13h:30min; 

3. O período vespertino das 12h00min às 18h00min está restrito apenas 
para setores específicos da Câmara Municipal de Cuiabá, regulados por Resolução;

IX. DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

1. O horário oficial de atendimento ao público da casa é das 
07h30min às 13h30min no período matutino;

2. O  período  vespertino  das  12h00min  às  18h00min  está 
restrito  apenas  para  setores  específicos  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá,  regulados  por 
Resolução;

X. DOS CARGOS COMISSIONADOS DE COORDENAÇÃO E 
CHEFIA CLASSIFICAÇÃO CSC

1. Os cargos comissionados de CSC - Cargos de Secretaria e 
Consultoria referidos no Anexo I, bem como os cargos do Anexo II e do Anexo III (somente os de  
denominação CTMD–CM01 e CTMD–CM02) da Lei nº 6.159 de 11 de janeiro de 2017, não são 
abrangidos por esta Instrução Normativa, por se tratarem de Cargos de Confiança, portanto com 
horários diferenciados de jornada de trabalho, têm caráter provisório e seus ocupantes podem ser  
convocados para trabalhos extraordinários;

2. Os  servidores  ocupantes  dos  cargos  comissionados  do 
Anexo III:  CTMD-CM03, CTMD-CM04, CTMD-CM05, CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, 
CTMD–CM09 e CTMD–CM10, são dispensados do registro de ponto eletrônico, devendo registrar 
seu ponto de forma manual no gabinete a qual está lotado, cabendo à chefia de gabinete elaborar  
relatório mensal circunstanciado e enviar a SGP - Secretaria de Gestão de Pessoal;

XI. DOS CARGOS EFETIVOS DE MÉDICO, ODONTÓLOGO 
E PROCURADORES.

 
1.  A  carga  horária  oficial  de  trabalho  dos  médicos  e 

odontólogo da Câmara Municipal de Cuiabá é de 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em turno 
diário de 4 (quatro) horas corridas, das 08h:00min às 12h:00min (oito horas às 12 horas);

2. Fica  dispensado  o  controle  de  ponto  dos  procuradores 
legislativos conforme súmula nº 09 do Conselho federal da Ordem de Advogados do Brasil, por ser 
incompatível com as atividades a qual desempenham.

XII. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

1. As  condutas  não  compatíveis  com  esta  Instrução 
Normativa, tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou má conduta na periodicidade 
da jornada de trabalho, ou na fidelidade do registro de ponto eletrônico deverão ser comunicadas 
pela chefia imediata. 

2. Recomenda-se que todas as ocorrências funcionais sejam 
formalizadas e encaminhadas à Secretaria de Gestão de Pessoal para arquivamento junto à pasta 
funcional do servidor e adotadas as providências previstas na legislação municipal. 

XIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e  Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
Justino Malheiros Neto                                           Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá       Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 003/2017 – VERSÃO 02

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal 

Unidade  Responsável/  Setores  Envolvidos:  Secretaria  de  Gestão  de 
Pessoal / Secretaria de Controle Interno 

Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre a cedência de servidor  efetivo ao GAPCM - Grupo de 
Apoio aos Parlamentares do Legislativo, da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

2. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

3. Cargo  Efetivo:  Cargo de qualquer  servidor  integrante  da 
administração pública, submetido a concurso público; 

4. Cargo  Comissionado:  Cargo  de  livre  nomeação  e 
exoneração;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 

apuração do fiel cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos, é um instrumento pelo qual a administração pública exerce seu poder-dever para apurar  
as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem 
uma relação jurídica com a administração: tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou 
má  conduta  na  periodicidade  da  jornada  de  trabalho,  ou  na  fidelidade  do  registro  de  ponto  
eletrônico;

7. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

8. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

9. Unidades  Responsáveis/  Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

10. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

11. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  sobre  cedência  de  servidor  ocupantes  de 
cargo efetivo da Câmara Municipal de Cuiabá, concernente também ao servidor efetivo nomeado 
para cargos comissionados descritos no Anexo III: CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora -  
CTMD-CM03,  CTMD-CM04,  CTMD-CM05,  CTMD-CM06,  CTMD-CM07,  CTMD-CM08,  CTMD–
CM09 e CTMD–CM10e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal  
de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Abrangem todas as  unidades da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal de Cuiabá, concernente aos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei  
Complementar  nº  235  de  03  de  junho  de  2011,  cedidos  ao  GAPCM -  Grupo  de  Apoio  aos 
Parlamentares do Legislativo, da Câmara Municipal de Cuiabá;

2. Abrangem todas as  unidades da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal de Cuiabá, concernente aos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei  
Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011, nomeado para cargos comissionados descritos no 
Anexo III:  CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD-CM03, CTMD-CM04, CTMD-
CM05, CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 e CTMD–CM10e regidos pela Lei 
nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal de Cuiabá.

3. Não  abrange  os  servidores  comissionados  descritos  e 
regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017, anexo I:  CSC – Cargos de Secretarias e  
Consultorias CSC-CM01; 

4. Não  abrange  os  servidores  comissionados  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá ocupantes dos cargos do Anexo II: CNE-CM01 e CNE–CM02;

5.  Não  abrange  os  servidores  comissionados  descritos  e 
regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017, anexo III: CTMD – Cargos Temporários da 
Mesa Diretora - CTMD–CM01 e CTMD–CM02.

IV. BASE LEGAL 

Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal; 
Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017.

V. REGULAMENTAÇÃO

1. O Ato de cessão por ser ato discricionário é prerrogativa da 
Administração, dependente de interesse de atender a uma finalidade pública;

2.  Não  depende  da  anuência  do  servidor,  pois  que  a 
Administração possui a prerrogativa de movimentar seus servidores, em prol do interesse público e  
da necessidade do serviço;

3. A administração também possui a prerrogativa de revogar a 
cessão a qualquer momento de acordo com o interesse público;

4. Poderão  ser  cedidos  até  2(dois)  efetivos  por  gabinete, 
cabendo à administração a conveniência de atender ao interesse público;

5. O servidor efetivo ocupante dos cargos efetivos dos anexos 
I, II, III, IV e V da Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011, cedidos ao GAPCM - Grupo de 
Apoio aos Parlamentares do Legislativo, da Câmara Municipal de Cuiabá está abrangido pela IN-  
Instrução Normativa SGP 002/2017, independente de estar em cedência aos gabinetes;

6. O servidor efetivo ocupante dos cargos efetivos dos anexos 
I,  II,  III,  IV  e V da Lei  Complementar  nº  235 de 03 de junho de 2011,  nomeados para cargo 
comissionados descritos no Anexo III:  CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD-
CM03,  CTMD-CM04,  CTMD-CM05,  CTMD-CM06,  CTMD-CM07,  CTMD-CM08,  CTMD–CM09  e 
CTMD–CM10 e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal de  
Cuiabá, está abrangido pela IN- Instrução Normativa SGP 002/2017;

7. Registrar,  diariamente  e  adequadamente  o  registro  de 
entrada e saída na estação de coleta de registro de pontos eletrônico, localizada em acesso de  
entrada nas dependências  da Câmara Municipal  de Cuiabá,  e  em caso excepcional  de ponto 
manual assinar as planilhas disponibilizadas pela SGP, via email;

8. Apresentar  em  caso  de  atraso  à  chefia  imediata  as 
eventuais justificativas para fins de avaliação com vistas à compensação ou ajuste, conforme o  
caso ou se a permanência não foi autorizada nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá,  
acarretará desconto em folha de pagamento;

9. Apresentar à chefia imediata documentos que justifiquem 
as eventuais ausências amparadas por disposições legais; 

VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários,  Coordenadores e chefias imediatas terão 
responsabilidade solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução 
Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
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Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e  Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de Junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                 Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá               Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 004/2017 – VERSÃO 02

Unidade Executora: Secretaria de Gestão Pessoal
Unidade  Responsável/  Setores  Envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal / Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  as  atribuições  dos  servidores  ocupantes  de  cargos 
comissionados da Câmara Municipal de Cuiabá, concernente aos cargos comissionados descritos 
e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017 da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

2. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

3. Cargo  Efetivo:  Cargo de qualquer  servidor  integrante  da 
administração pública, submetido a concurso público; 

4. Cargo  Comissionado:  Cargo  de  livre  nomeação  e 
exoneração;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 
apuração do fiel  cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos, é um instrumento pelo qual a administração pública exerce seu poder-dever para apurar  
as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem 
uma relação jurídica com a administração: tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou 
má  conduta  na  periodicidade  da  jornada  de  trabalho,  ou  na  fidelidade  do  registro  de  ponto  
eletrônico;

7. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

8. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

9.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  sobre  as  atribuições  dos  servidores 
ocupantes  de cargos comissionados da Câmara Municipal  de Cuiabá,  concernente aos cargos 
comissionados descritos e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017;

III. ABRANGÊNCIA 

1. Abrangem todas as unidades da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal de Cuiabá, concernente aos cargos comissionados descritos e regidos pela 
Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017, Anexo I: CSC – Cargos de Secretarias e Consultorias CSC-
CM01, Anexo II:  CNE-CM01 e CNE–CM02 e Anexo III:  CTMD – Cargos Temporários da Mesa 
Diretora - CTMD–CM01, CTMD–CM02, CTMD-CM03, CTMD-CM04, CTMD-CM05, CTMD-CM06, 
CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 e CTMD–CM10;

IV. BASE LEGAL 

Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal; 
Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017;

Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que 
integram as competências de servidores públicos.

V. DIVISÃO DOS GRUPOS: 

Os cargos comissionados são divididos nos seguintes grupos:
1. O  Grupo  de  Apoio  aos  Trabalhos  Administrativos  da 

Câmara Municipal de Cuiabá – GTACM;
2. O Grupo de Apoio aos Parlamentares  do Legislativo,  da 

Câmara Municipal de Cuiabá – GAPCM.
Os  cargos  de  provimento  em  comissão,  de  livre  nomeação  e 

exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal, se destinam apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, e serão remunerados por vencimento fixado em parcela única;

Os cargos em comissão estão definidos nos Anexos I, II e III da Lei nº 
6.159, de 11 de janeiro de 2.017;

Os cargos de provimento em comissão têm caráter provisório e seus 
ocupantes podem ser convocados para trabalhos extraordinários, sempre que houver interesse da 
Administração da Câmara Municipal, sem direito ao recebimento de horas extras;

VI. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES: 

O Grupo de Apoio aos Trabalhos Administrativos da Câmara Municipal 
de Cuiabá – GTACM é composto pelos seguintes cargos:

1. Secretário 
2. Procurador Geral
3. Auditor de Controle Interno
4. Ouvidor
5. Coordenador
6. Chefe de Núcleo
§  1º  São  atribuições  do  Secretário  da Câmara Municipal  de  Cuiabá: 

supervisionar e responsabilizar-se pela administração de todas as atividades do setor a qual está  
lotado, seja no núcleo de gestão de pessoal, núcleo de apoio legislativo, núcleo de controle interno,  
núcleo de patrimônio e manutenção, núcleo de orçamento e finanças e núcleo de comunicação;

§  2º  São  atribuições  do  Procurador  Geral  Legislativo  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá: responsabilizar-se pela execução da defesa judicial e extrajudicial da Câmara 
Municipal de Cuiabá, representando o Poder Legislativo em juízo e fora dele, emitir Pareceres, 
responder consultas, laborar propostas jurídicas para embasar posicionamentos da Mesa Diretora,  
coordenar a Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores;

§ 3º São atribuições do Auditor de Controle Interno da Câmara Municipal 
de Cuiabá: responsabilizar-se pela realização de auditorias de conformidade e operacionais, pela 
elaboração do PAAI- Plano Anual de Auditoria Interna, promover elaboração e/ ou atualização das 
Instruções Normativas dos setores  da estrutura organizacional  da Câmara,  elaborar  pareceres 
acerca dos procedimentos licitatórios, compras e contratos. O auditor de controle interno tem por  
atribuição além daquelas dispostas no art.  74 da Constituição Federal referente ao controlador  
interno, as descritas na Lei Complementar nº 235, de 03 de junho de 2.011;

§  4º  São  atribuições  do  Ouvidor  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá: 
receber as informações relativas a eventuais desvios de adequada prestação de serviços, apurar a  
procedência  das  denúncias,  críticas,  reclamações,  sugestões,  opiniões,  perguntas  ou  elogios 
considerados pertinentes, recusar como objetos de apreciação as questões pendentes de decisão 
judicial,  podendo  entretanto  apresentar  soluções  no  âmbito  administrativo,  dentre  outras 
atribuições descritas na Resolução nº 29, de 08 de dezembro de 2.009;

§ 5º São atribuições do Coordenador da Câmara Municipal de Cuiabá: 
responsabilizar-se pela coordenação de todas as atividades do setor de administração a qual está 
lotado,  seja  no  núcleo  de  apoio  legislativo,  núcleo  de  tecnologia  de  informação,  núcleo  de 
cerimonial, núcleo de cultura e resgate histórico, núcleo de licitação, contratos e compras e núcleo  
de escrituração e registros contábeis;

§  6º  São  atribuições  do  Chefe  de  Núcleo  da  Câmara  Municipal  de 
Cuiabá: assessorar o coordenador, zelar pelo cumprimento dos regulamentos, normas e diretrizes 
do núcleo a qual está lotado,  seja no núcleo de documentação e redação final,  no núcleo de 
registros e debates legislativos, no núcleo de controle interno, núcleo de patrimônio e almoxarifado, 
núcleo de manutenção, núcleo de pessoal, núcleo de assistência social, núcleo de reportagem e 
núcleo de mídias sociais;

O  Grupo  de  Apoio  aos  Parlamentares  do  Legislativo,  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá – GAPCM é composto pelos seguintes cargos:

1. Chefe de Gabinete Parlamentar da Presidência
2. Assessor Especial da Presidência
3. Assessor de Gabinete da Presidência I
4. Assessor de Gabinete da Presidência II
5. Assessor da 1ª Vice- Presidência
6. Assessor da 2ª Vice- Presidência
7. Assessor da 1ª Secretaria I
8. Assessor da 1ª Secretaria II
9. Assessor da 2ª Secretaria
10. Chefe de Gabinete Parlamentar
11. Assessor Parlamentar I
12. Assessor Parlamentar II
13. Assessor Parlamentar III
14. Assessor Parlamentar IV
15. Assessor Parlamentar V
16. Assessor Parlamentar VI
17. Assessor Parlamentar VII
18. Assessor Parlamentar VIII

§ 1º São atribuições do Chefe de Gabinete Parlamentar da Presidência 
da Câmara Municipal de Cuiabá:  responsabilizar-se pela supervisão de todas as atividades do 
gabinete  específico,  com  controle  de  bens  de  consumo,  responsabilizar-se  pela  agenda  do 
parlamentar, pela guarda de trabalhos legislativos e documentação oficial;

§ 2º São atribuições do Assessor Especial da Presidência da Câmara 
Municipal  de Cuiabá:  responsabilizar-se pela coordenação geral  dos  serviços  realizados pelos  
demais assessores parlamentares lotados no mesmo gabinete, auxiliando o parlamentar com a 
confecção de minutas de projetos legislativos; 

§  3º  São  atribuições  do  Assessor  de  Gabinete  da  Presidência  I  da 
Câmara  Municipal  de  Cuiabá:  responsabilizar-se  pela  agenda  de  trabalhos  legislativos  do 
parlamentar, bem como coordenar as atividades de gestão de pessoal do gabinete específico;

§  4º  São  atribuições  do  Assessor  de  Gabinete  da  Presidência  II  da 
Câmara  Municipal  de  Cuiabá:  realizar  atividades  básicas  do  gabinete,  tais  como  serviços  de 
correspondência, mensageiro, atendimento telefônico, recepção aos visitantes e serviços de copa;

§ 5º São atribuições do Assessor da 1ª Vice- Presidência da Câmara 
Municipal de Cuiabá: responsabilizar-se pela agenda de trabalhos legislativos do parlamentar, bem 
como coordenar as atividades de gestão de pessoal do gabinete específico;

§ 6º São atribuições do Assessor da 2ª Vice- Presidência da Câmara 
Municipal de Cuiabá: responsabilizar-se pela agenda de trabalhos legislativos do parlamentar, bem 
como coordenar as atividades de gestão de pessoal do gabinete específico;

§ 7º São atribuições do Assessor da 1ª Secretaria I da Câmara Municipal 
de Cuiabá: responsabilizar-se pela agenda de trabalhos legislativos do parlamentar, bem como 
coordenar as atividades de gestão de pessoal do gabinete específico;

§  8º  São  atribuições  do  Assessor  da  1ª  Secretaria  II  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá: responsabilizar-se por toda confecção de comunicações internas, bem como 
pelo envio e guarda de documentos oficiais;

§ 9º São atribuições do Assessor da 2ª Secretaria da Câmara Municipal 
de Cuiabá: responsabilizar-se pela agenda de trabalhos legislativos do parlamentar, bem como 
coordenar as atividades de gestão de pessoal do gabinete específico;

§ 10º São atribuições do Chefe de Gabinete Parlamentar da Câmara 
Municipal de Cuiabá: responsabilizar-se pela agenda de trabalhos legislativos do parlamentar, bem 
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como coordenar as atividades de gestão de pessoal do gabinete específico;
§ 11º São atribuições do Assessor Parlamentar I da Câmara Municipal 

de  Cuiabá:  responsabilizar-se  pela  coordenação  geral  dos  serviços  realizados  pelos  demais  
assessores parlamentares lotados no mesmo gabinete, auxiliando o parlamentar com a confecção 
de minutas de projetos legislativos; 

§ 12º São atribuições do Assessor Parlamentar II da Câmara Municipal  
de Cuiabá: responsabilizar-se pela coordenação dos serviços de gabinete, tais como coordenação 
de atividades das sessões em plenário, como também de sessões extraordinárias e itinerantes;

§ 13º São atribuições do Assessor Parlamentar III da Câmara Municipal 
de  Cuiabá:  responsabilizar-se  pelo  acompanhamento  dos  projetos  legislativos  de  interesse  do 
parlamentar do gabinete específico, bem como elaborar estudo de projetos correlatos;

§ 14º São atribuições do Assessor Parlamentar IV da Câmara Municipal 
de Cuiabá: responsabilizar-se pela guarda de toda documentação legislativa, tais como emendas, 
requerimentos, projetos de leis, projetos de resoluções, atas das sessões, pautas das sessões, 
etc.; 

§ 15º São atribuições do Assessor Parlamentar V da Câmara Municipal 
de Cuiabá: responsabilizar-se por toda confecção de comunicações internas, bem como pelo envio 
e guarda de documentos oficiais;

§ 16º São atribuições do Assessor Parlamentar VI da Câmara Municipal 
de  Cuiabá:  responsabilizar-se  pelo  zelo,  estoque  e  compra  de  materiais  de  consumo  e 
permanentes, utilizados no gabinete a qual está lotado;

§ 17º São atribuições do Assessor Parlamentar VII da Câmara Municipal  
de  Cuiabá:  responsabilizar-se  pelos  assuntos  administrativos  básicos,  tais  como  serviços  de 
correspondências, serviço de mensageiro e atendimento telefônico; 

§  18º  São  atribuições  do  Assessor  Parlamentar  VIII  da  Câmara 
Municipal  de  Cuiabá:  responsabilizar-se  pela  recepção  e  encaminhamento  do  público  nas  
dependências  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá,  bem  como  com  o  atendimento  externo  à 
comunidade.

VII. CONSIDERAÇÕES 

1. Os Secretários, Coordenadores e chefias imediatas terão 
responsabilidade solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução 
Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e  Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de Junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                              Mirian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá            Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 005/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão Pessoal
Unidade  Responsável  /  Setores  Envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno/Secretaria de Gestão de Pessoal

Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  a  padronização  de  rotina  interna  para  atendimento  de 
solicitação de documentos à Secretaria de Gestão de Pessoal dos servidores da Câmara Municipal 
de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

2. Cargo  Efetivo:  Cargo de qualquer  servidor  integrante  da 
administração pública, submetido a concurso público; 

3. Cargo  Comissionado:  Cargo  de  livre  nomeação  e 
exoneração;

4. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 
apuração do fiel  cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos, é um instrumento pelo qual a administração pública exerce seu poder-dever para apurar  
as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem 
uma relação jurídica com a administração: tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou 
má  conduta  na  periodicidade  da  jornada  de  trabalho,  ou  na  fidelidade  do  registro  de  ponto  
eletrônico;

7. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

8. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

9. Unidade  Responsável/  setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho.

10. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá.

11. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 

organizacional.
II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  sobre padronização  de rotina  interna  para 
atendimento de solicitação de documentos,  tais como Certidão de Vida Funcional e Tempo de 
Serviço, Ficha Financeira ou cópias de documentos pessoais à Secretaria de Gestão de Pessoal  
dos servidores e ex-servidores da Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Abrange a unidade encarregada pela Gestão de Pessoal 
da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá;

2. Abrange  também  o  Núcleo  de  Protocolo  da  estrutura 
organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.

IV. BASE LEGAL 

1. Esta Instrução Normativa está consubstanciada no artigo 
5º,  inciso  XXXIV  da  Constituição  Federal:  “são  a  todos  assegurados,  independentemente  do 
pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra  
ilegalidades ou abuso de poder; b) a obtenção de certidão em repartição pública, para defesa de  
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, bem como na Lei Orgânica Municipal  
e nas demais legislações que guardem relação direta com as atividades que integram o Sistema de 
Gestão de Pessoal.

V. RESPONSABILIDADES 

Compete aos servidores responsáveis pelo atendimento ao público na 
Secretaria de Gestão de Pessoal

1. Responder  ao  solicitante,  qual  ou  quais  os  documentos 
necessários para encaminhamento da solicitação (requerimento);

2. Fornecer cópia de modelo de requerimento devido a cada 
solicitação;

3. Receber os requerimentos do Núcleo de Protocolo;
4. Manter  controle  de  recebimento  de  requerimentos  em 

caderno próprio com descrição do requerimento, data de entrada, assinatura do servidor do Núcleo 
de Protocolo, assinatura do servidor que recebeu o requerimento e data prevista para fornecimento  
do documento, que deverá ser de 15 (quinze) dias;

5. Encaminhar  o  requerimento  para  o  servidor  responsável 
pelo fornecimento de certidões, fichas ou documentação em geral.

Compete  aos  servidores  responsáveis  pelo  recebimento  de 
requerimentos no Núcleo de Protocolo

1. Verificar  junto  aos  requerentes  se  os  documentos 
necessários para cada tipo de solicitação estão anexados ao requerimento; 

2. Controlar em registro próprio a entrada de requerimentos 
com anotação e assinatura do servidor responsável pelo recebimento;

3. Encaminhar  perante  a  Secretaria  de  Gestão  Pessoal  o 
requerimento solicitado; 

Compete às chefias imediatas:
1 Orientar  seus  servidores  para  o  fiel  cumprimento  do 

disposto nesta Instrução Normativa; 
2 Acompanhar  entradas  dos  requerimentos  e  observar  a 

celeridade do processo de resposta.
3 Autorizar,  quando  cabível,  o  fornecimento  de 

documentação requerida em caráter de urgência;
 Compete  aos  servidores  responsáveis  pelo  fornecimento  dos 

documentos
1. Receber  o  requerimento,  anotar  em  registro  próprio  a 

descrição do requerimento, data de recebimento, nome do servidor que remeteu e descrição e 
assinatura própria;

2. Realizar consulta nas pastas funcionais seja em meio físico 
ou em levantamento nos registros de Sistema Informatizado de Banco de Dados da Secretaria de 
Gestão de Pessoal;

3. Emitir certidão de ficha funcional, ficha financeira, quando 
solicitado pela parte interessada;

Compete ao Secretário de Gestão de Pessoas - SGP: 
1. Acompanhar  todo  o  processo  de  fornecimento  da 

documentação ao requerente, concernente aos prazos delimitados conforme cada caso;
2. Elaborar  modelos  de  requerimentos  tipificados  conforme 

documentação solicitada, atualizando as denominações, caso necessário;
3. Manter arquivo próprio de toda a legislação pertinente ao 

direito de requerer certidões;

VI. PROCEDIMENTOS 

Quanto a não disponibilização de documentos requeridos

1. Em  caso  que  da  não  possibilidade  do  atendimento  ao 
requerimento, o requerente dever ser imediatamente notificado;

2. Caso seja necessário um prazo maior para o atendimento, 
também deve o requerente ser imediatamente notificado.

VII. DOS PRAZOS

1. Os  Prazos  descritos  no  quadro  abaixo  servem  apenas 
como parâmetros  de rotinas  internas para fornecimento da documentação,  restando atender  o 
requerente de maneira mais célere possível:

Requerimento de Servidor/ Ex-Servidor Efetivo/Comissionado Ficha 
Funcional

15(Quinze) dias 
Ficha Financeira 15(Quinze) dias 
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Cópia de Documentos da Pasta Funcional 15(Quinze) dias 

2. Os Prazos descritos no quadro acima podem ser dilatados 
quando necessários consulta à Procuradoria Jurídica e/ou Secretaria de Controle Interno.

3. Os  Prazos  descritos  no  quadro  acima  deverão  ser 
adaptados para cumprir determinações judiciais, liminares e outros prazos restritos à previdência 
social.

VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Controle Interno e a Secretaria de Gestão 
de Pessoal;

3. O anexo I – Fluxograma Setorial faz parte desta Instrução 
Normativa;

4. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                              Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá            Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 006/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe sobre a nomeação de servidor mediante concurso público para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:
1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 

organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/  Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

7. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

8. Contratação  de  Comissionado:  é  o  ato  praticado  na 
Administração  Pública  para  atender  a  necessidade  de  contratação  de  cargo  comissionado  de 
excepcional interesse público, observadas as condições e prazos previstos em lei específica; 

9. Concurso Público: é a aprovação prévia de provas ou de 
provas e títulos para a investidura em cargo público, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei; 

10. Estágio Probatório: consiste em um período de adaptação 
onde será verificado o desempenho do servidor recém admitido na instituição e que servirá de 
parâmetro para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual foi nomeado; 

11. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 
apuração do fiel  cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos;

12. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 
Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá acerca da nomeação de servidor mediante 
concurso público.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do 
Servidor Público Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 235/11;

 Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que 
integram o Sistema de Gestão de Pessoal. 

V. DAS NOMEAÇÕES DE SERVIDORES CONCURSADOS 

1. As  nomeações  para  cargos  de  provimento  efetivo  serão 

precedidas de concurso público, em que ao tomar posse o servidor entrará em estágio probatório; 
2. Aos  portadores  de  necessidades  especiais  serão 

reservadas no mínimo 5% das vagas, em que no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação 
da lista dos aprovados, deverão submeter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade 
de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo pretendido; 

3. Quando da posse em concurso público e contratação em 
cargo de provimento em comissão, verificar se o servidor dispõe dos documentos que comprovem: 

 Ser brasileiro ou estrangeiro, conforme artigos 12 e 37 da 
Constituição Federal

 Cédula de Identidade – RG 
 Cadastro pessoa física CPF 
 Titulo de eleitor 
 Certidão de nascimento ou casamento 
 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se 

for o caso) 
 Cartão de vacinação 
 Cartão de PIS/PASEP 
 Comprovante de votação nas últimas eleições 
 Quitação com o Serviço Militar (homens) 
 Atestado de Saúde Física e Mental 
 02 fotos 3x4 coloridas 
 Comprovante de Escolaridade 
 Registro  no  Conselho  Regional  (no  caso  de  profissões 

regulamentadas) 
 Carteira de Motorista (Conforme exigência do cargo) 
 Declaração de acúmulo ou não de cargo público 
 Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga 

horária integral pelo qual exercerá a sua função 
 Declaração de que não infringiu as leis que fundamentam o 

edital 
 Número de conta bancária 

4. A  nomeação  de  servidores  concursados  obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação de cada cargo;

5. A documentação  acerca  das  nomeações  de  servidores 
deverão ser encaminhados à Secretaria de Controle Interno para elaboração de Parecer.

VI. DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

1. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo,  ficará sujeito a  estágio probatório por período de 36 (trinta  e seis)  meses,  
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 
observados os seguintes fatores: 

 Assiduidade 
 Disciplina 
 Capacidade de iniciativa 
 Produtividade 
 Responsabilidade 
 Comprometimento 

2. O  servidor  que  não  for  aprovado  no  estágio  probatório 
deverá ser exonerado em decorrência do princípio constitucional da eficiência, caso ele demonstre 
inaptidão  para  exercer  as  atribuições  do  cargo.  Serão  exonerados  mediante  processo 
administrativo, assegurados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

VII.  DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

1. Recomenda-se que todas as ocorrências funcionais sejam 
formalizadas e encaminhadas à Secretaria de Gestão de Pessoal para arquivamento junto à pasta  
funcional do servidor e adotadas as providências previstas na legislação municipal. 

VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
Justino Malheiros Neto                                                       Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                     Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 007/2017 – VERSÃO 01

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão Pessoal 
Unidade  Executora/`Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 

Gestão Pessoal acerca da nomeação de servidor comissionado.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas.

2. Unidades  Responsáveis/  Setores  envolvidos:  Setor 
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responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Gestão  de  Pessoal:  a  gestão  de  pessoal  consiste  num 
conjunto  de  funções  e  atividades  que  podem  ser  sintetizadas  no  planejamento  de  recursos 
humanos,  recrutamento  e  seleção,  integração  dos  recursos  humanos,  análise  e  descrição  de 
funções, avaliação de desempenho, remunerações e incentivos; 

6. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

7. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

8. Contratação  de  Comissionado:  é  o  ato  praticado  na 
Administração  Pública  para  atender  a  necessidade  de  contratação  de  cargo  comissionado  de 
excepcional interesse público, observadas as condições e prazos previstos em lei específica; 

9. Processo  administrativo  disciplinar:  tem por  finalidade  a 
apuração do fiel  cumprimento das normas administrativas que regem a conduta dos servidores  
públicos. 

10. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 
Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá acerca de nomeação de servidor em cargo 
comissionado.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do 
Servidor Público Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 235/11;

 Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que 
integram o Sistema de Gestão de Pessoal. 

V. RESPONDABILIDADES 

Das Unidades Executoras 
1. Cumprir  as  solicitações,  orientações  e  determinações 

emanadas da Secretaria de Controle Interno sobre as alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

2. Alertar  a  equipe  de  trabalho  da  Secretaria  de  Controle 
Interno sobre alterações que se fizerem necessárias  nas rotinas  de trabalho da Secretaria  de  
Gestão de Pessoal, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente o aprimoramento 
dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

3. Manter  a  Instrução  Normativa  a  disposição  de  todos  os 
funcionários da Secretaria, cumprindo fielmente as determinações nela inseridas, especialmente 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 

VI. PROCEDIMENTOS 

Da Contratação dos Servidores Comissionados 
1. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, quando da 

necessidade de contratação de servidores de cargos de provimento em comissão, verificar junto à 
Secretaria de Gestão Financeira a dotação orçamentária, bem como atender as determinações 
vigentes recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 

2. Aos  portadores  de  necessidades  especiais,  serão 
reservadas no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas citadas, os quais deverão se submeter à 
perícia médica, a fim de ser verificada a compatibilidade de sua deficiência com o exercício das  
atribuições do cargo pretendido; 

3. As  contratações  dos  servidores  de  provimento  em 
comissão, deverão ser precedidas de solicitação do setor que dispõe da vaga, via comunicação 
interna, a qual deverá conter justificativa da necessidade da contratação; 

4. Os servidores contratados deverão apresentar à Secretaria 
de Gestão de Pessoal, os seguintes documentos acompanhados das devidas cópias: 

•RG e CPF 
•Registro Civil (Certidão de Casamento ou Nascimento) 
•Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral 
•Carteira de Reservista 
•NIT, PIS ou PASEP com data de expedição 
•C.N.H. se possuir e conforme exigência do cargo 
•Número de conta corrente e agência 
•Se Casado (a), cópia RG e CPF do cônjuge; 
•Registro no Conselho de Classe (para profissão regulamentada) 
•Certificação  de  especialização  ou  declaração  da 

Faculdade/Universidade 
•Certificado de Conclusão de Escolaridade, conforme exigência do cargo 
•Curriculum Vitae 
•Certidão de Antecedentes Criminais expedida no local onde reside nos 

últimos 5 (cinco) anos 
•Atestado Médico de Saúde 
•Cartão de Vacinação dos Filhos 
5. Após  homologação,  o  ato  de  nomeação  deverá  ser 

publicado no órgão oficial do Município. 

VII. DA FOLHA DE PAGAMENTO 

1. Na elaboração da folha de pagamento dos servidores,  a 
Secretaria de Gestão de Pessoal deverá promover o controle individualizado de todas as verbas 
remuneratórias  legalmente  previstas,  referente  à  vencimentos,  descontos  previdenciários, 
descontos de impostos de renda, pensão alimentícia e consignação em folha, bem como adicionais  
de insalubridade, férias e as gratificações 13º vencimento e função gratificada;

VIII. DAS ATRIBUIÇÕES 

1. Receber das Secretarias, Coordenadorias e Gabinetes as 
solicitações  de  novas  contratações,  encaminhado  ao  Presidente  para  deferimento  ou  não  do 
pedido; 

2. Controlar despesas com pessoal, mantendo-as dentro dos 
limites permitidos pela legislação vigente; 

3. Somente  efetivar  contratação  mediante  contrato 
administrativo  quando  não  houve  concursados  aprovados  para  o  cargo  com  justificativas 
fundamentadas pela autoridade competente; 

4. Publicar em órgão de imprensa oficial do Município; 
5. Elaborar escala de servidores com direito a gozo de férias 

encaminhado à Secretaria em que o servidor está lotado; 
6. Verificar se as contratações em cargos de provimento em 

comissão  estão  precedidas  de  solicitação,  com  as  devidas  justificativas  da  necessidade  da 
contratação; 

7. Manter  controle  dos  contratos  administrativos  ordenados 
em pasta própria e por ordem alfabética;

8. Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos 
pertinentes  a  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoal,  tais  como  Lei  de  Contratação  de  Cargos 
Comissionados,  Estatuto  dos  Servidores  Municipais,  Leis  Municipais  de  Reajuste  e  Revisão, 
tabelas e instruções do INSS, pareceres jurídicos, Constituição Federal, Constituição Estadual e 
Lei Orgânica Municipal; 

9. Manter controle de admissão e exoneração dos servidores; 
10. Manter  tabela  e  controle  de  contratações  de  cargos  de 

provimento em comissão demonstrando vigência do contrato, aditamento e acúmulo de cargos na 
administração legalmente; 

11. Encaminhar  documentação  ao  Regime  de  Previdência 
Própria e Geral e acompanhar procedimentos de aposentadorias em todas as suas fases; 

12. Manter  controle  sobre  a  lotação  do  pessoal  em  seus 
setores específicos; 

13. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, 
atualização  dos  dados  cadastrais  dos  servidores,  disponibilizando  formulário  próprio,  a  ser  
preenchido pelo servidor e devolvido à Secretaria de Gestão de Pessoal. As informações deverão  
ser organizadas em bancos de dados – Banco de Recursos Humanos.

XII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
 Justino Malheiros Neto                                                     Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                     Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 008/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe  sobre  contratação  temporária  de  servidores  para  atender  as 

necessidades da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá;

5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

7. Contratação  de  Comissionado:  é  o  ato  praticado  na 
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Administração  Pública  para  atender  a  necessidade  de  contratação  de  cargo  comissionado  de 
excepcional interesse público, observadas as condições e prazos previstos em lei específica; 

8. Contratação  Temporária:  é  ato  praticado  pela 
Administração  Pública  na  contratação  por  tempo  determinado  de  pessoal  para  atender  a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da  
Constituição Federal;

9. Concurso Público: é a aprovação prévia de provas ou de 
provas e títulos para a investidura em cargo público, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei; 

10. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional;

11. Servidor  Temporário  -  O  servidor  temporário  é  um 
prestador de serviço. Sua relação com o poder público é disciplinada por um contrato de prestação 
de serviço, sendo-lhe assegurados alguns direitos previstos na lei complementar 093/2003 a estes 
servidores, conforme art. 11 da Lei 8745/93;

12. Função  Pública  –  É  o  exercício  de  atividade  em 
Administração Pública, abrangida nos itens do artigo 2º da Lei nº 8745, de 9 de dezembro de 1993. 
Não corresponde um cargo.

II. FINALIDADE

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 
Gestão  de  Pessoal  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá  acerca  da  contratação  temporária  de 
servidores.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do 
Servidor Público Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 235/11; Cartilha de Contratação por tempo 
determinado: orientação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 2014 e a Lei nº 8745, de 9 de  
dezembro de 1993, a qual regulamenta a contratação temporária no âmbito federal e serve como 
norte na elaboração dos diplomas legais pelos demais entes federados;

 Demais legislações que guardem relação direta com contratação por 
tempo determinado de servidores para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1. Observar  que  a  contratação  de  servidores  temporários 

deverá ser empregada de forma bastante restrita, observando exercício de atividades abrangidas 
na Lei Federal nº 8745, de 9 de dezembro de 1993;

2. Observar  que  a  necessidade  da  contratação  deve  ser 
temporária,  e  não  apenas  o  prazo  de  contratação  ou  seja  a  função  deve  ser  exercida  
temporariamente, conforme prazos previstos na Lei Federal nº 8745/93;

3. Observar  que  o  servidor  temporário  é  um prestador  de 
serviço onde a relação de trabalho com a administração pública será mantida por um contrato de 
prestação de serviço, onde são assegurados direitos previstos em lei, conforme artigo 11 da Lei 
Federal nº 8745/93;

4. Observar que os servidores temporários prescindem de se 
submeterem a concurso público, haja vista não ocuparem cargo, mas exercerem função pública;

5. Deve-se seguir um processo de recrutamento, abrangendo 
ações  de  divulgação  de  abertura  de  processo  seletivo  em  imprensa  oficial,  prescindindo  de 
concurso público;

6. Não será permitida contratação temporária de controlador 
interno,  procurador  legislativo e contador  –  conforme entendimento consolidado dispostas  nas 
Resoluções de Consulta nº 37/2011 e 24/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
devem ser preenchidos por meio de concurso público, visto que tais cargos possuem natureza 
permanente.  Sendo  assim,  não  é  possível  a  nomeação  de  contador,  procurador  legislativo  e 
controlador interno em cargo comissionado. Tais atribuições de responsabilidade pelos serviços 
contábeis,  de  controle  interno  e  procuradoria  legislativa  devem serem atribuídos  a  servidores 
efetivos do ente público e que reúnam as qualificações necessárias para que, temporariamente, 
exerçam as funções necessárias, tendo direito à retribuição pelo exercício conforme § 2°, artigo 
39°, da Lei Complementar n° 093, de 23 de junho de 2.003; 

7. Em caso onde houver carreira das funções de controlador 
interno, procurador legislativo e contador com mais de um cargo, há possibilidade de se criar o 
cargo em comissão para exercício da liderança da unidade central de contabilidade, da unidade de 
controle interno e da unidade de procuradoria legislativa, a ser provido entre os servidores efetivos  
da respectiva carreira;

8. Não se aplicam aos servidores temporários  os  seguintes 
direitos: licenças previstas no art. 93 incisos I a VII da lei complementar 093/2003 (I - por motivo de  
doença em pessoa da família; II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; III - para  
o serviço militar; IV - para atividade política; V - para capacitação; VI - para tratar de interesses 
particulares; VII - para desempenho de mandato classista; VIII – para tratamento da saúde) e os 
afastamentos previstos nos incisos I a III do art. 113 da lei complementar 093/2003 (I- afastamento  
para servir a outro órgão ou entidade; II - afastamento para o exercício de mandato eletivo e III  
-afastamento para estudo ou missão em outro município não limítrofe ou no exterior);

9. A eventualidade de contratação temporária para os cargos 
do Grupo de Apoio à Saúde do Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá – GASLCM (01 cargo 
de Médico,  01 cargo de Fisioterapeuta,  01 cargo de Enfermeiro,  01 cargo de Odontólogo para 
desempenhar  atividades  relacionadas  a  prática  de  atividade  exclusiva  de  suas  respectivas 
categorias  profissionais,  voltadas  ao  atendimento  dos  Vereadores  e  servidores  da  Câmara 
Municipal,  deverão  ser  precedidos  de  um  processo  de  recrutamento,  abrangendo  ações  de 
divulgação de abertura de processo seletivo em imprensa oficial, prescindindo de concurso público;

10. Observar o que compete sobre outros dispositivos acerca 
de direitos e deveres dos servidores públicos previstos na lei complementar 093/2003, extensíveis 
aos temporários.

VI. PROCEDIMENTOS 
Da Contratação dos Servidores Temporários 
1. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, quando da 

necessidade de contratação de temporária,  verificar junto à Secretaria  de Gestão Financeira  a 

dotação orçamentária, bem como atender as determinações vigentes recomendadas pelo Tribunal  
de Contas do Estado de Mato Grosso; 

2. As  contratações  temporárias  prescindem  de  Parecer  da 
Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá; 

3. Os Contratados deverão apresentar à Secretaria de Gestão 
de Pessoal, os seguintes documentos acompanhados das devidas cópias: 

•RG e CPF; 
•Registro Civil (Certidão de Casamento ou Nascimento);
•Título de Eleitor e Comprovante de Quitação Eleitoral;
•Carteira de Reservista;
•NIT, PIS ou PASEP; 
•C.N.H. se possuir e conforme exigência do cargo;
•Número de conta corrente e agência; 
•Se Casado (a), cópia RG e CPF do cônjuge; 
•Registro no Conselho de Classe (para profissão regulamentada) ;
•Certificação  de  especialização  ou  declaração  da 

Faculdade/Universidade;
•Certificado  de  Conclusão  de  Escolaridade,  conforme  exigência  do 

cargo;
•Curriculum Vitae; 
•Certidão de Antecedentes Criminais expedida no local onde reside nos 

últimos 5 (cinco) anos ;
•Atestado Médico de Saúde ;

4. O  contrato  deverá  ser  publicado  no  órgão  oficial  do 
Município. 

VII. DOS VENCIMENTOS

1. Os  servidores  contratados  receberão  a  título  de 
remuneração, vencimentos descritos em lei;

2. Na  elaboração  da  folha  de  pagamento  dos  servidores 
contratados, a Secretaria de Gestão de Pessoal deverá promover o controle individualizado de:

 Vencimento: valor fixado pela lei para cada cargo 
 Adicionais: 
Por Serviço extraordinário 
Noturno 
De férias 
Insalubridade e periculosidade 

 Gratificações 
13º vencimento 

 Descontos 
Previdenciário 
Imposto de renda 
Pensão alimentícia 
Consignação em folha 

VIII. DAS ATRIBUIÇÕES 

1. Estudar as solicitações de novas contratações solicitadas 
pelo Presidente da Câmara Municipal e encaminhar análise para Procuradoria Legislativa para  
Parecer de deferimento ou não do pedido; 

2. Controlar despesas com pessoal, mantendo-as dentro dos 
limites permitidos pela legislação vigente; 

3. Somente efetivar contratação temporária mediante contrato 
administrativo  quando  não  houver  concursados  aprovados  para  o  cargo  com  justificativas 
fundamentadas pela autoridade competente; 

4. Somente efetivar contratação temporária mediante contrato 
administrativo  quando  não  houver  servidores  efetivos  do  ente  público  e  que  reúnam  as  
qualificações necessárias  para que,  temporariamente,  exerçam as funções necessárias,  sendo 
remunerados conforme estabelecido em lei;

5. Seguir  rigorosamente  a  eventualidade  de  contratação 
temporária prevista em lei, bem como os prazos de temporalidade previstos em lei;

6. Controlar escala de servidores com direito a gozo de férias 
e de licença prêmio para evitar necessidade de contratação temporária para suprir as atividades; 

7. Orientar  que  o  servidor  deverá  solicitar  gozo  da  licença 
capacitação até (06 meses) antes para que cada Secretaria e Coordenadoria se organize quanto  
às atribuições a ele conferidas; 

8. Orientar  que  as  transferências  de  lotação  de  servidores 
somente ocorrerão nos seguintes casos: 

 Para atender conveniência do serviço em área ou função 
prioritária,  situação  em  que  o  servidor  poderá  ser  requisitado  pelo  Secretário  de  Gestão 
Administrativa e recolocado no novo setor, ouvido o Presidente; 

 A pedido  do  servidor,  com  anuência  e  aprovação  dos 
responsáveis pelos setores envolvidos, com despacho para inclusão na folha de pagamento do 
setor onde está sendo alocado; 

 Depois de autorizada, a solicitação de transferência deverá 
ser arquivada na pasta funcional do servidor juntamente com a portaria que autorizou o ato. 

9. Organizar  a  avaliação  de  desempenho  funcional  dos 
servidores,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  na  legislação  vigente,  arquivando  os  relatórios 
individuais nas respectivas pastas funcionais dos servidores; 

10. Verificar se as contratações temporárias estão precedidas 
de solicitação, com as devidas justificativas da necessidade da contratação; 

11. Manter  controle  dos  contratos  administrativos  ordenados 
em pasta própria e por ordem alfabética: 

 Permanente
 Intermediário
 Novo 
12. Quando da contratação temporária, verificar se o servidor 

dispõe dos documentos que comprovem: 
 Ser brasileiro ou estrangeiro, conforme artigos 12 e 37 da 

CF 
 Cédula de Identidade – RG 
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 Cadastro pessoa física CPF 
 Titulo de eleitor 
 Certidão de nascimento ou casamento 
 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se 

for o caso) 
 Cartão de vacinação 
 Cartão de PIS/PASEP 
 Comprovante de votação nas últimas eleições 
 Quitação com o Serviço Militar (homens) 
 Atestado de Saúde Física e Mental 
 02 fotos 3x4 coloridas 
 Comprovante de Escolaridade 
 Registro  no  Conselho  Regional  (no  caso  de  profissões 

regulamentadas) 
 Carteira de Motorista (Conforme exigência do cargo) 
 Declaração de acúmulo ou não de cargo público 
 Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga 

horária integral pelo qual exercerá a sua função 
 Declaração de que não infringiu as leis que fundamentam o 

edital 
 Número de conta bancária 

13. Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos 
pertinentes  a  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoal,  tais  como  Lei  de  Contratação  de  Cargos 
Comissionados,  Estatuto  dos  Servidores  Municipais,  Leis  Municipais  de  Reajuste  e  Revisão, 
tabelas e instruções do INSS, pareceres jurídicos, Constituição Federal, Constituição Estadual e 
Lei Orgânica Municipal; 

14. Manter controle de admissão e exoneração dos servidores; 
15. Manter controle dos contratos temporários de pessoal em 

caráter de excepcional interesse público;
16. Manter  tabela  e  controle  de  contratações  temporárias 

demonstrando vigência do contrato, aditamento e acúmulo de cargos na administração legalmente; 
17. Encaminhar  documentação  ao  Regime  de  Previdência 

Própria e Geral e acompanhar procedimentos de aposentadorias em todas as suas fases; 
18. Manter  controle  sobre  a  lotação  do  pessoal  em  seus 

setores específicos; 
19. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, 

atualização dos dados cadastrais dos servidores contratados, disponibilizando formulário próprio, a 
ser  preenchido  pelo  servidor  e  devolvido  à Secretaria  de Gestão de  Pessoal.  As  informações 
deverão ser organizadas em bancos de dados – Banco de Recursos Humanos – que deverá ser  
consultado  nos  casos  de  transferências  de  conveniência  da  administração,  substituições  e 
quaisquer outras; 

20. Executar  avaliação  de  desempenho  funcional  dos 
servidores,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  na  legislação  vigente,  arquivando  os  relatórios 
individuais nas respectivas pastas dos servidores. 

XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e  Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
Justino Malheiros Neto                                                   Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                 Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 009/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal
Unidade  Responsável/Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

 Dispõe sobre  cedência de  servidor  efetivo da Câmara Municipal  de 
Cuiabá para outros órgãos.

I. DOS CONCEITOS:
1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 

organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá;

5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

7. Cessão: é o ato administrativo que permite o afastamento 
temporário de servidor público efetivo, para exercer atividades em outro órgão ou entidade, da 
mesma esfera de governo ou de esfera distinta, para ocupar cargo em comissão;

8. Órgão Cessionário: Administração Pública a qual o servidor 
efetivo irá exercer atividade temporária de excepcional interesse público;

9. Órgão Cedente: Órgão que cede, neste caso aqui o órgão 
Cedente, é a Câmara Municipal de Cuiabá;

10. Termo  de  Cessão:  Documento  expedido  pelo  Órgão 
Cedente para o Órgão Cessionário com a autorização da cessão do servidor efetivo, contendo 
como  elementos  mínimos,  dados  que  caracterizem  prazo,  valor  e  origem  da  remuneração, 
obrigações  do  Órgão  Cedente  e  Órgão  Cessionário,  cláusulas  que  designem  hipóteses  de 
renovação, alteração ou anulação da cedência, bem como destacar o Foro competente para dirimir  
dúvidas e conflitos;

11. Ônus  da  Cessão:  Ressarcimento  do  pagamento  de 
remuneração do servidor cedido ao Òrgão Cedente;

12. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 
Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 

Gestão de Pessoal acerca da cedência de servidores efetivos da Câmara Municipal de Cuiabá 
para outros órgãos.

III. ABRANGÊNCIA 
Abrangem todos os servidores efetivos ocupantes dos cargos de auxiliar 

legislativo, técnico legislativo e analista legislativo dos anexos II, III e IV, da Lei Complementar nº 
235 de 03 de junho de 2011;

Não  abrangem  os  servidores  efetivos  ocupantes  dos  cargos  de 
Taquígrafo do Anexo III;

Não  abrangem  os  servidores  efetivos  ocupantes  dos  cargos  de 
Procurador Legislativo, Contador, Controlador Interno do Anexo IV; 

Não abrangem os servidores efetivos ocupantes dos cargos do Anexo V, 
do grupo de Apoio à Saúde do Legislativo – GASLCM , são eles: médico, odontólogo, enfermeiro e  
fisioterapeuta;

IV. BASE LEGAL 
Constituição da República;
 Lei  Complementar  nº  093/2003  –  Estatuto  do  Servidor  Público 

Municipal; 
Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017.
Demais  legislações  que  guardem relação  direta  com a  cedência  de 

servidores efetivos.

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1. O prazo da cessão será de até 01(um) ano, podendo ser 

prorrogado, por interesse das partes;
2. O Ato de cessão por ser ato discricionário é prerrogativa da 

Administração, dependente de interesse de atender a uma finalidade pública;
3. A administração também possui a prerrogativa de revogar a 

cessão a qualquer  momento de acordo com o interesse público.  A revogação da cessão não  
depende da anuência do servidor, pois que a Administração possui a prerrogativa de movimentar  
seus servidores, em prol do interesse público e da necessidade do serviço;

4. Observar que o servidor que deva ter exercício em outro 
órgão da Administração Pública Municipal,  em de cessão ou outra forma,  quando convocado,  
deverá apresentar-se imediatamente ao órgão indicado, para a retomada do efetivo desempenho 
das atribuições do cargo;

5. O  servidor  cedido  deve  registrar,  diariamente  e 
adequadamente  o  registro  de  entrada  e  saída  na  estação  de  coleta  de  registro  de  pontos  
eletrônico, localizada em acesso de entrada nas dependências do órgão ao qual está cedido, e em  
caso excepcional, quando solicitado, deverá apresentar à SGP, relatório mensal de registro de  
pontos;

6. Não  será  permitida  cedência  de  servidores  efetivos 
ocupantes de cargos de controlador interno, procurador legislativo e contador do Anexo III da Lei 
Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011, assim como todos os cargos do Grupo de Apoio à 
Saúde do Legislativo – GASLCM do Anexo IV da Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de  
2011, bem como os ocupantes dos cargos de taquígrafo do Anexo II, da Lei Complementar nº 235 
de 03 de junho de 2011,  visto que tais cargos possuem natureza permanente, específica e de  
fundamental importância para o funcionamento da estrutura organizacional da Câmara Municipal  
de Cuiabá; 

7. Observar o que compete sobre outros dispositivos acerca 
de direitos e deveres dos servidores efetivos cedidos previstos na lei complementar 093/2003, e na 
Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011.

VI. PROCEDIMENTOS 
Da solicitação de retorno de servidores cedidos
1. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, quando da 

necessidade de revogar a cessão,  verificar junto à Secretaria de Gestão Financeira a dotação  
orçamentária, bem como atender publicar em órgão oficial de imprensa do Município a portaria de 
solicitação de retorno do servidor; 

2. Os Servidores cedidos deverão se apresentar à Secretaria 
de Gestão de Pessoal para o desempenho de suas atividades na data firmada na portaria;

3. O ato de cessão, termo de cessão, portaria de revogação 
da cessão deverão ser publicados no órgão oficial do Município. 

VII. DOS VENCIMENTOS
1. Os servidores contratados receberão a título de retribuição, 

vencimentos descritos em lei, com ônus do cessionário;

XII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 

solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 
2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 

Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.
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Justino Malheiros Neto                                                       Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                     Secretária de Controle Interno

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 010/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal

Unidade  Responsável/Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 
Interno/Secretaria de Gestão Pessoal

Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe sobre férias de servidores da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:
1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 

organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de 
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

5. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

6. Período Aquisitivo: Contagem de tempo constituído de 12 
(doze) meses de efetivo exercício,

7. Primeiro Período Aquisitivo de férias: Período exigido de 12 
(doze) meses iniciais de exercício para obtenção de direito a férias;

8. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 
Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá acerca das férias de servidores.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do 
Servidor Público Municipal; Lei Complementar nº 235/11; 

Demais legislações que guardem relação direta com férias de servidores 
públicos.

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Observar que são garantidos aos servidores férias anuais 
com a remuneração acrescida de 1/3 (um terço) conforme artigo 69 da Lei Complementar n° 093,  
de 23 de junho de 1.993; 

2. Conforme Art. 69 da Lei Complementar n° 093, de 23 de 
junho de 1.993,  o servidor terá direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser 
acumuladas, até o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas 
as hipóteses em que haja legislação específica, onde o servidor entrará automaticamente em gozo 
de férias a partir do primeiro dia do terceiro período aquisitivo;

3. Ainda no § 1º do artigo 69 da Lei Complementar n° 093, de 
23 de junho de 1.993, independentemente de solicitação, deverá ser pago ao servidor, por ocasião 
das suas férias, um acréscimo correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das  
férias, sendo este proporcional aos dias de efetivo gozo de férias, levando em consideração que 
estas podem ser parceladas na forma do § 12 deste artigo;

4. Observar também que no § 2º do artigo 69 faz referência 
ao caso de servidor exercer função de confiança ou ocupar cargo em comissão, onde a respectiva 
vantagem será considerada no cálculo do acréscimo de 1/3 (um terço);

5. Considerar que para o primeiro período aquisitivo de férias 
são  exigidos  12  (doze)  meses  de  exercício,  podendo  para  os  próximos  períodos  ocorrer  a 
antecipação das férias conforme conveniência da administração;

6. Observar  casos  de  exoneração  de  servidor  onde  o 
adicional de férias será calculado, proporcionalmente aos meses efetivamente trabalhados durante 
o período aquisitivo, sobre o resultado da média aritmética simples das remunerações percebidas 
nos meses trabalhados no respectivo período aquisitivo; 

7. A  proporcionalidade  de  direito  a  férias  obedecerá  as 
seguintes proporções: 

 I  -  30  (trinta)  dias  corridos,  quando  não  houver  faltado 
injustificadamente ao serviço mais de 5 (cinco) vezes dentro do período aquisitivo;

II  -  24 (vinte e quatro)  dias  corridos,  quando houver  tido,  dentro do 
período aquisitivo, de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas injustificadas; 

III  - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido, dentro do período 
aquisitivo, de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas injustificadas;

IV  -  12  (doze)  dias  corridos,  quando  houver  tido,  dentro  do  período 
aquisitivo, de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas injustificadas;

8. Observar  que  a  escala  de  férias  é  ato  discricionário  da 
administração pública;

9. Observar que no § 7º do artigo 69 da Lei Complementar 
09, faz referência aos membros de uma mesma família de servidores do Município, onde terão 

direito a gozar as férias no mesmo período, se assim o desejarem;
10. Para o pagamento da  remuneração das férias,  observar 

que deverá ser efetuado na competência do mês anterior ao início do respectivo período de gozo;
11. Em caso de servidor exonerado do cargo efetivo,  ou em 

comissão, observar o pagamento de concessão pecuniária relativa ao período das férias a que 
tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou 
fração superior a 14(quatorze) dias;

12. Observar conforme § 10 do artigo 69 da Lei Complementar  
093, que as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção  
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada  
pela autoridade máxima do órgão ou entidade, sendo que o restante do período interrompido será 
gozado de uma só vez;

13. Observar  que  o  servidor  não  terá  direito  a  férias  caso, 
durante o período aquisitivo, permanecer em gozo das licenças previstas nos incisos II e VI do art.  
93 desta Lei Complementar 093 ou estiver afastado do exercício do cargo nos casos previstos nos  
incisos II e III do art. 113 desta Lei Complementar, salvo no caso previsto no art. 115, III, a, desta  
referida Lei;

14. Observar  conforme  o  §  12  do  artigo  69  da  Lei  
Complementar 093,  que as  férias poderão ser parceladas em até 02 (duas)  etapas,  se assim  
requeridas pelo servidor, sendo cada uma destas de 15 (quinze dias);

15. O Ato  de  concessão  de  férias  deverá  ser  publicado  no 
órgão oficial do Município. 

VI. PROCEDIMENTOS 
Do formulário de requerimento de férias 
Compete à Secretaria de Gestão de Pessoal, fornecer cópia de modelo 

de requerimento de férias ao servidor; 
 Manter controle de escala de férias dos servidores.
 
Do requerimento de férias pelo Servidor Efetivo
Compete  ao  servidor  requerer  suas  férias  com  antecedência, 

observando a conveniência e necessidade do poder público.

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                 Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá               Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 011/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  a  padronização  de  rotina  interna  para  atendimento  de 
solicitação  de  Averbação  de  Tempo  de  Contribuição  à  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoal  dos  
servidores da Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações do processo sistemático das atividades administrativas da Câmara Municipal de Cuiabá;

5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

7. Certidão  de  Tempo de  Contribuição:  Documento  emitido 
pelo órgão previdenciário, na conforme regulamento da Previdência Social,  atestando o efetivo 
exercício das atribuições de cargo,  emprego ou função públicos e privados em que o servidor  
possuía vinculação e contribuía para o regime de previdência próprio ou geral; 

8. Averbação de Tempo de Contribuição:  Período de tempo 
de contribuição decorridos de vínculo de trabalho na administração pública ou privada;

9. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional;

10. Abono  de  Permanência:  Foi  instituído  pela  Emenda 
Constitucional 41/2003, e corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor 
que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria e opte em permanecer  
em atividade.

II. FINALIDADE 
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Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 
Gestão de Pessoal  da Câmara Municipal  de Cuiabá acerca do atendimento de solicitação de 
Averbação de Tempo de Contribuição pelos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA

Abrange todos os servidores da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República -  Artigo 40;  Lei  Complementar 093/2003 – 
Estatuto do Servidor Público Municipal – Artigo 80; 

Demais legislações que guardem relação direta com direitos e deveres 
de servidores públicos acerca de solicitação de documentação pessoal.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Observar  que  é  assegurado  ao  servidor  o  direito  de 

requerer, pedir reconsideração, recorrer e de representar ao Poder Público, em defesa de direito ou 
interesse legítimo, entre outros documentos a averbação de tempo de contribuição, a qualquer  
tempo;

2. Observar a apresentação por parte do servidor requerente 
da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Órgão Gestor de Regime Próprio (RPPS) ou 
pelo Órgão Gestor de Regime Geral (INSS);

3. Observar  que  a  Certidão  de  Tempo  de  Contribuição 
fornecida pelo INSS, não precisa ser averbada, podendo ser apresentada diretamente ao Cuiabá-  
Prev;

4. Observar  que  o  período  de  tempo nas  Forças  Armadas 
será averbado mediante documento original de tempo de contribuição;

5. Observar o que compete sobre outros dispositivos acerca 
de direitos e deveres dos servidores públicos previstos na lei complementar 093/2003.

VI. RESPONSABILIDADES 

Compete  aos  servidores  responsáveis  pelo  atendimento  ao  servidor 
requerente na Secretaria de Gestão de Pessoal

1. Responder  ao  solicitante,  qual  ou  quais  os  documentos 
necessários para encaminhamento da solicitação (requerimento);

2. Apresentar cópia de modelo de requerimento de averbação 
de tempo de contribuição;

3. Receber os requerimentos do Núcleo de Protocolo e caso 
haja insuficiência de informações retornar o requerimento ao solicitante via Núcleo de Protocolo;

4. Manter  controle  de  recebimento  de  requerimentos  em 
caderno próprio com descrição do requerimento, data de entrada, assinatura do servidor do Núcleo 
de Protocolo, assinatura do servidor que recebeu o requerimento e data prevista para fornecimento 
do requerimento, que deverá ser de 03 (três) a 10 (dez) dias úteis;

5. Encaminhar  o  requerimento  para  o servidor  responsável 
pela Averbação de tempo de Contribuição.

Compete  aos  servidores  responsáveis  pelo  recebimento  de 
requerimentos no Núcleo de Protocolo

1. Orientar os servidores ou cidadãos requerentes quanto aos 
documentos necessários para cada tipo de solicitação; 

2. Controlar em registro próprio a entrada de requerimentos 
com anotação e assinatura do servidor responsável pelo recebimento;

3. Encaminhar  perante  a  Secretaria  de  Gestão  Pessoal  o 
requerimento solicitado; 

Compete às chefias imediatas:
1. Orientar  seus  servidores  para  o  fiel  cumprimento  do 

disposto nesta Instrução Normativa; 
2. Acompanhar  entradas  dos  requerimentos  e  observar  a 

celeridade do processo de resposta.
3. Autorizar,  quando  cabível,  o  fornecimento  de 

documentação requerida em caráter de urgência;

 Compete  aos  servidores  responsáveis  pelo  fornecimento  dos 
documentos

1. Receber  o  requerimento,  anotar  em  registro  próprio  a 
descrição do requerimento, data de recebimento, nome do servidor que remeteu e descrição e 
assinatura própria;

2. Realizar consulta nas pastas funcionais seja em meio físico 
ou em levantamento nos registros de Sistema Informatizado de Banco de Dados da Secretaria de 
Gestão de Pessoal;

3. Tirar  cópias  ou  emitir  certidão  de  ficha  funcional,  ficha 
financeira, quando necessário;

4. Encaminhar  CI  –  Comunicação  Interna  quando  houver 
necessidade de informações adicionais do requerente;

Compete ao Secretário de Gestão de Pessoas - SGP: 
1. Acompanhar  todo  o  processo  de  fornecimento  da 

documentação ao requerente, concernente aos prazos delimitados conforme cada caso;
2. Elaborar  modelos  de  requerimentos  tipificados  conforme 

documentação solicitada, atualizando as denominações, caso necessário;
3. Manter arquivo próprio de toda a legislação pertinente ao 

direito de requerer certidões;
4.  Observar  desvinculação  total  da  apresentação  dos 

requerimentos de formalismo, sendo aceito requerimentos diversos dos modelos apresentados, 
exigindo-se apenas a identificação do solicitante.

VII. PROCEDIMENTOS 

Quanto a não disponibilização de documentos requeridos

1. Em  caso  que  da  não  possibilidade  do  atendimento  ao 

requerimento, o requerente dever ser imediatamente notificado por meio de Comunicação Interna;
2. Caso seja necessário um prazo maior para o atendimento, 

também deve o requerente ser imediatamente notificado por meio de Comunicação Interna.

VIII. DOS PRAZOS

1. Os  Prazos  descritos  no  quadro  abaixo  servem  apenas 
como parâmetros  de rotinas  internas para fornecimento da documentação,  restando atender  o 
requerente de maneira mais célere possível:

Requerimento de Servidor Efetivo/Comissionado Ficha Funcional
03(Três) dias úteis
Averbação de Tempo de Contribuição 15(Quinze) dias úteis

2. Os Prazos descritos no quadro acima podem ser dilatados 
quando necessários consulta à Procuradoria Jurídica e/ou Secretaria de Controle Interno;

3. Os  Prazos  descritos  no  quadro  acima  deverão  ser 
adaptados para cumprir determinações judiciais, liminares e outros prazos restritos à previdência  
social.

IX. DAS ATRIBUIÇÕES 
1. É de responsabilidade de Secretaria de Gestão de Pessoal, 

a elaboração de Certidões em padronagem própria;
2. Fornecer  aos  solicitantes  modelos  de  pedidos  de 

averbação de tempo de contribuição, quantos forem necessários para o correto protocolo;
3. Seguir rigorosamente a cronologia das solicitações;
4. Organizar  as  solicitações  de  averbações,  dentro  dos 

critérios estabelecidos na legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas respectivas 
pastas funcionais dos servidores; 

5. Manter  controle  das  solicitações  ordenados  em  pasta 
própria, por ordem alfabética e por ordem cronológica;

6. Quando da solicitação, verificar se o servidor apresentou 
os documentos que seguem: 

 Cédula de Identidade – RG 
 Cadastro pessoa física CPF 
 Titulo de eleitor 
 Certidão de nascimento ou casamento 
 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se 

for o caso) 
 Cartão de PIS/PASEP 
 Comprovante de votação nas últimas eleições 
 Quitação com o Serviço Militar (homens) 
 Certidão de Tempo de Contribuição (original) dos serviços 

prestados ao serviços público federal, estadual ou municipal;
7. Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos 

pertinentes  a  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoal,  tais  como  Lei  de  Contratação  de  Cargos 
Comissionados,  Estatuto  dos  Servidores  Municipais,  Leis  Municipais  de  Reajuste  e  Revisão, 
tabelas e instruções do INSS, pareceres jurídicos, Constituição Federal, Constituição Estadual e 
Lei Orgânica Municipal; 

8. Providenciar anualmente, relatório dos servidores passíveis 
de solicitação de abono de permanência.  Observar que o abono de permanência é devido ao 
servidor que cumprir  os requisitos  para a aposentadoria  voluntária  e opte por  permanecer em 
atividade e terá valor equivalente à contribuição previdenciária.

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.
 

Justino Malheiros Neto                                                 Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá               Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 012/2017 – VERSÃO 01

Unidade Responsável: Secretaria de Controle Interno
Unidade  Executora/Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017
 
Dispõe  sobre  afastamento  dos  servidores  por  motivo  de  doença  e 

regulamenta os dias de afastamento mediante atestado médico, na Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:
1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 

organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá;
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5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

7. Auxílio Doença:É o benefício a que tem direito o segurado 
que,  após cumprir  a  carência,  quando for  o  caso,  ficar  incapaz para o  trabalho (mesmo que  
temporariamente), por doença por mais de 15 dias consecutivos.

II. FINALIDADE 
Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 

Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá acerca do atestado médico dos servidores.

III. ABRANGÊNCIA 
Abrange  todas  as  unidades  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 

Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 
Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do 

Servidor Público Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar N° 399 
de 24 de Novembro de 2015 – Regime Próprio de Previdência Social 

 Demais  legislações  que  guardem  relação  direta  com  o  direito  de 
licenças e afastamentos por motivos de doença dos servidores públicos municipais.

V. PROCEDIMENTOS 
Da Concessão afastamento por motivo de doença.
Servidores Estatuários 
1. Conforme o art.  103 da  lei  09/2003,  Será concedido  ao 

servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de oficio, com base em pericia e laudo 
médico oficial, sem prejuízo da remuneração a que tiver direito.

2. De acordo com o art.15 da Lei Complementar 399/2015, O 
Auxilio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função, em 
gozo de licença para tratamento de saúde por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

3. O Servidor que necessitar afastar-se do trabalho por um 
período de até 15 (quinze) dias consecutivos, deverá encaminhar o atestado médico à Secretaria  
de Gestão de Pessoal - SGP que respeitando a lei 399/15, concederá até 15 (quinze) dias de 
afastamento por motivo de doença, sem que o servidor tenha que passar por perícia médica do  
Cuiabá-Prev  e  ainda  sem  haver  prejuízo  ou  desconto  dos  dias  não  trabalhados,  mediante 
apresentação de atestado médico.

4. Quando  a  incapacidade  ultrapassar  15  (quinze)  dias 
consecutivos, o servidor deverá se submeter à perícia médica do Cuiabá-Prev.

5. Os atestados médicos superior a 15 (trinta) dias deverão 
ser apresentados ao SGP com no máximo 3 (três) dias após a emissão do mesmo, via protocolo 
ou pelo e-mail sgp.cmc@hotmail.com , a fim de cumprir o tempo hábil para o agendamento no 
Cuiabá-Prev, sob penalidade de ter seus dias descontados em virtude da perícia não retroagir para 
conceder o benefício do auxilio doença. 

6. O servidor  será  encaminhado  ao  Núcleo  Assistencial  da 
Câmara Municipal de Cuiabá para realizar agendamento da perícia médica, devendo apresentar os 
seguintes documentos originais:

a. RG e CPF;
b. Atestado Médico;
c. Exames;
d. Receitas.
7. Caso  o  servidor  não  possa  comparecer  a  Câmara 

Municipal para agendar a perícia médica, um representante legal poderá fazê-lo, desde que esteja 
com seus documentos pessoais (CPF e RG) e os documentos do servidor mencionados no item 7 
(sete).

8. Se  apresentado  novo  atestado  médico  decorrente  da 
mesma doença, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da cessação do atestado anterior, 
o servidor deverá se submeter a pericia do Cuiabá-Prev, observando o disposto no item 6 (seis) 
desta IN.

9. O Servidor que afastar-se para doar sangue, em banco de 
Sangue Público, e apresentar atestado de comparecimento de doação de sangue, terá o direito de  
1 (um) dia de folga para cada doação, limitando 1(uma doação) a cada quadrimestre, totalizando 3 
(três) doações anuais, com validade de 1 (um) ano, contados da data do atestado, a ser gozada a 
critério do servidor, desde que seja previamente acordado com a chefia imediata. 

Da Concessão afastamento por motivo de doença.
Servidores Celetistas

10. Auxílio Doença: É o benefício a que tem direito o segurado 
que,  após cumprir  a  carência,  quando for  o  caso,  ficar  incapaz para o  trabalho (mesmo que  
temporariamente), por doença por mais de 15 dias consecutivos.

11.  Segue de acordo com a Lei 8213/91:
Art.  59.  O  auxílio-doença  será  devido  ao  segurado  que,  havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se 
filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como 
causa para o benefício,  salvo quando a incapacidade sobrevier  por  motivo de  progressão  ou 
agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar  
do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da 
data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº  
9.876, de 26.11.99)

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 
30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento 
da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu 
salário integral. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, 
terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correpondentes ao período referido no § 3º,  
somente  devendo  encaminhar  o  segurado  à  perícia  médica  da  Previdência  Social  quando  a 
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

§ 5o Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo 
órgão  ou  setor  próprio  competente,  assim como  de  efetiva incapacidade  física  ou  técnica  de  
implementação das atividades e de atendimento adequado à clientela da previdência social,  o 
INSS poderá,  sem ônus para os  segurados,  celebrar,  nos termos do  regulamento,  convênios, 
termos  de  execução  descentralizada,  termos  de  fomento  ou  de  colaboração,  contratos  não 
onerosos ou acordos de cooperação técnica para realização de perícia médica, por delegação ou  
simples cooperação técnica, sob sua coordenação e supervisão, com: (Incluído pela Lei nº 13.135, 
de 2015)

I -  órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único de 
Saúde (SUS); (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.
 

Justino Malheiros Neto                                                 Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá               Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 013/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Gestão de Pessoal
Unidade  Responsável/Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Gestão 

Pessoal/Secretaria de Controle Interno
Data de Aprovação: 12/06/2017

 Dispõe sobre cedência de servidores do GAPCM – Grupo de Apoio aos 
Parlamentares do Legislativo para o GTACM – Grupo de Apoio aos trabalhos Administrativos da 
Câmara Municipal de Cuiabá.

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidades  Responsáveis/Setores  envolvidos:  Setor 
responsável pela elaboração das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que 
devem acompanhar  essas  atividades,  com apresentação  de  dados,  informações  e  rotinas  de  
trabalho;

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam;

4. Fluxograma:  Representação  gráfica  da  sequência  de 
operações  do  processo  sistemático  das  atividades  administrativas  da  Câmara  Municipal  De 
Cuiabá;

5. Servidor:  é  a  pessoa  legalmente  investida  em  cargo 
público; 

6. Cargo  Público:  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e 
pago pelos cofres públicos; 

7. Cessão Temporária: Nesta Instrução Normativa, entende-
se  com  o  ato  administrativo  que  permite  o  afastamento  temporário  de  servidor  público 
comissionado  pertencente  um grupo  de  trabalho,  para  exercer  atividades  em outro  grupo  de 
trabalho distinto pertencente à estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá;

8. Organograma:  Representação  Gráfica  da  estrutura 
organizacional.

II. FINALIDADE 

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de 
Gestão  de  Pessoal  acerca  da  cedência  de  servidores  do  GAPCM  –  Grupo  de  Apoio  aos  
Parlamentares do Legislativo para o GTACM – Grupo de Apoio aos trabalhos Administrativos da 
Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

Abrangem os servidores ocupantes dos cargos comissionados n°s 11 ao 
18 descritos no Anexo III da Lei n° 6.159, de 11 de Janeiro de 2.017:

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS TEMPORÁRIOS DA MESA DIRETORA
Nº de OrdemDenominação do cargo Símbolo Quant
11 Assessor Parlamentar I CTMD-CM 03 25
12 Assessor Parlamentar II CTMD-CM 04 25
13 Assessor Parlamentar III CTMD-CM 05 25
14 Assessor Parlamentar IV CTMD-CM 06 30
15 Assessor Parlamentar V CTMD-CM 07 35
16 Assessor Parlamentar VI CTMD-CM 08 75
17 Assessor Parlamentar VII CTMD-CM 09 80
18 Assessor Parlamentar VIII CTMD-CM 10 120
  Total de Cargos 415

Não abrangem os servidores ocupantes dos cargos comissionados n°s 1 
ao 10 descritos no Anexo III da Lei n° 6.159, de 11 de Janeiro de 2.017:

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
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CARGOS TEMPORÁRIOS DA MESA DIRETORA
Nº de OrdemDenominação do cargo Símbolo Quant
1 Chefe  de  Gabinete  Parlamentar  da  Presidência  

CTMD-CM 01 1
2 Assessor Especial da Presidência CTMD-CM  02

2
3 Assessor de Gabinete da Presidência I CTMD-CM  05

2
4 Assessor de Gabinete da Presidência IICTMD-CM  07

7
5 Assessor da 1ª Vice-Presidência CTMD-CM  07

1
6 Assessor da 2ª Vice-Presidência CTMD-CM  07

1
7 Assessor da 1ª Secretaria I CTMD-CM  05

2
8 Assessor da 1ª Secretaria II CTMD-CM  07

2
9 Assessor da 2ª Secretaria CTMD-CM  07

1
10 Chefe de Gabinete Parlamentar CTMD-CM  02

25
  Total de Cargos 44

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República;
Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal; 
Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011; 
Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017.
Demais  legislações  que  guardem  relação  direta  com a  cedência  de 

servidores públicos.

V. DIVISÃO DOS GRUPOS: 

Os cargos comissionados são divididos nos seguintes grupos:
1. O  Grupo  de  Apoio  aos  Trabalhos  Administrativos  da 

Câmara Municipal de Cuiabá – GTACM;
2. O Grupo de Apoio aos Parlamentares  do Legislativo,  da 

Câmara Municipal de Cuiabá – GAPCM.
Os  cargos  de  provimento  em  comissão,  de  livre  nomeação  e 

exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal, se destinam apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, e serão remunerados por vencimento fixado em parcela única;

VI. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Caso  a  administração  observar  não  haver  atingido  o 
número de servidores do Anexo III  da Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017, considerando o 
artigo 1° da Lei nº 6.159,  de 11 de janeiro de 2.017, em que pese a disponibilidade da Mesa 
Diretora de até 17( dezessete) Assessores Parlamentares para cada gabinete, observando ainda a 
necessidade de cedência de servidores com atribuições que guardam similaridade com as funções 
administrativas, a Mesa Diretora possui a prerrogativa de disponibilizar os cargos do GAPCM – 
Grupo de Apoio aos Parlamentares do Legislativo para o GTACM – Grupo de Apoio aos trabalhos 
Administrativos da Câmara Municipal de Cuiabá

2. O prazo da cessão será de até 01(um) ano, podendo ser 
prorrogado, por interesse das partes;

3. O Ato de cessão por ser ato discricionário é prerrogativa da 
Mesa Diretora, dependente de interesse de atender a uma finalidade pública;

4. A Mesa Diretora também possui a prerrogativa de revogar 
a cessão a qualquer momento de acordo com o interesse público. A revogação da cessão não 
depende da anuência do servidor, pois que a Administração possui a prerrogativa de movimentar  
seus servidores, em prol do interesse público e da necessidade do serviço;

5. O  servidor  cedido  deve  registrar  diariamente  e 
adequadamente  o  registro  de  entrada  e  saída,  deverá  apresentar  à  SGP,  relatório  mensal  de 
registro de pontos, observando para cada caso as Instruções Normativas SGP 002/2017 e SGP 
003/2017 que tratam de registro de ponto para servidores;

6. Será permitida cedência de servidores efetivos ocupantes 
de cargos comissionados n°s 11 ao 18 descritos no Anexo III da Lei n° 6.159, de 11 de Janeiro de  
2.017, visto que tais cessões possuem caráter temporário para atender necessidades específicas e 
de  fundamental  importância  para  o  funcionamento  da  estrutura  organizacional  da  Câmara 
Municipal de Cuiabá; 

7. Observar o que compete sobre outros dispositivos acerca 
de  direitos  e  deveres  dos  servidores  efetivos  e  comissionados  cedidos  previstos  na  lei 
complementar 093/2003, e na Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011.

VII. DOS VENCIMENTOS
1. Os servidores contratados continuarão a receber a título de 

retribuição, os mesmos vencimentos descritos em lei, já anteriormente recebidos no grupo a que 
estava lotado. 

VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade 
solidária no caso de negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa; 

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser  esclarecida junto às  Secretarias  de Gestão de Pessoal  e  Secretaria  de  
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

 
Justino Malheiros Neto                                              Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá            Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SOF 001/2017/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Orçamento e Finanças 
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre normas e procedimentos para pagamentos e registros de 
despesas e receitas realizadas pela Câmara de Cuiabá.

I – DOS CONCEITOS 

1 – SIGPM – Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal;
2 – Empenho: ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;
3  –  Liquidação  da  despesa:  a  verificação  do  direito  adquirido  pelo 

credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respective crédito;
4 – Nota de Ordem Bancária -  NOB: documento extraído do sistema 

SIGPM que autoriza o banco a realizar credito ao favorecido relacionado, de acordo com os dados  
bancários e valor estipulado;

5  –  Ordem  de  pagamento:  despacho  exarado  pela  autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga;

6 – Pagamento: a entrega do numerário ao credor, extinguindo débitos 
ou obrigações.

7 – SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças; 
8 – LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00.

II – DA FINALIDADE 

1 - Dispor sobre normas e procedimentos para pagamentos e registros 
de despesas e receitas realizadas pela Câmara de Cuiabá.

III – ABRANGÊNCIA 

1 - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara 
Municipal de Cuiabá 

IV – BASE LEGAL 

1 - Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto 
do  Servidor  Público  Municipal;  Lei  8.429/92  –  Improbidade  Administrativa;  Lei  Complementar  
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/1964.

V – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1  –  Observar  a  normatização  legal  que  regulamenta  a  execução  da 
receita e da despesa na administração pública;

2  –  Observar  a  necessidade  de  utilização  de  sistema  eletrônico  de 
registro e controle do sistema orçamentária e que seja interligado aos demais sistemas.

VI – DAS RESPONSABILIDADES DA SOF

1 – verificar a regular liquidação da despesa;
2 – verificar a programação e disponibilidade financeira;
3  –  efetuar  o  aprovisionamento  e  pagamento,por  meio  de  NOB  ou 

cheques;
4 – gerar a documentação de pagamento, NOB, cheques;
5  –  encaminhar  a  documentação  de  pagamento  ao  ordenador  de 

despesa para apreciação e assinatura;
6  –  encaminhar  ao  banco,  documentação  de  pagamento  para 

protocolização e a devida efetivação do crédito ao favorecido;
7 – registrar e contabilizar a devida documentação de pagamento no 

sistema SIGPM;
8 – dar conhecimento ao favorecido do pagamento realizado, quando for 

necessário;
9  –  assinar  a  documentação  de  pagamento  é  responsabilidade  do 

Secretário de Orçamento e Finanças

10 – coordenar a execução operacional da contabilidade geral;
11 – proceder a consolidação dos balances e demonstratives contábeis;
12 – assessorar esta Casa de Leis quanto aos registros dos atos que 

decorram da movimentação do orçamento ou do patrimônio;
13  –  confeccionar  e  análisar  todos  os  demonstrativos  contábeis 

obrigatórios;
14 – acompanhar os limites de despesa com pessoal e endividamento 

estabelecidos na LRF.
15 – indicar dotação orçamentária quando for necessário em processos 

de aquisições;
16  –  realizar  a  efetivação  do  Empenho  e  dar  reservas  de  saldo 

orçamentário quando necessário;

15 - São responsabilidades do Presidente:
15.1 – receber a documentação de pagamento, encaminhada pela SOF, 

para apreciação;
15.2 – autorizar ou não o pagamento da despesa;
15.3 – encaminhar o processo de pagamento de despesa para a SOF 

com o respective despesa para providências.

VII – DOS PROCEDIMENTOS ATINENTES A DESPESA E REGISTROS 
CONTÁBEIS
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O responsável pela SOF deverá observar: 

1  –  observar  a  programação  financeira,  bem  como  a  forma  de 
pagamento acordada em contratos, convênios, termos de parcerias, compra direta, aquisição de 
bens e serviços de custeios, investimentos e pessoal;

2 – verificar a regular liquidação e fazer a observação detalhada dos 
pontos listados no art. 63 da Lei 4.320/1964, quais sejam: 

Art.  63.  A liquidação  da  despesa  consiste  na  verificação  do  direito  
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§  2º  A liquidação  da  despesa  por  fornecimentos  feitos  ou  serviços 

prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do 

serviço.

3  –  providenciar  o  processamento  do  pagamento  da  despesa, 
observada a retenção tributária legal, quando houver;

4  –  identificar  a  programação  e  disponibilidade  financeira, 
providenciando a emissão da documentação de pagamento, na forma de nota de ordem bancária, 
cheque, remessa bancária ou ofício;

5 – formalizar o processo de pagamento de despesa e encaminhá-lo ao 
Ordenador de Despesa para conhecimento e autorização;

6  –  encaminhar  a  documentação  ao  banco,via  eletrônica,  após  a 
autorização do Ordenador de Despesa, para a efetivação do crédito ao credor indicado;

7  –  concluir  o  lançamento  orçamentário  e  contábil  no  Sistema 
SIGPM,após a constatação da realização da transação bancária.

8  –  Após  os  procedimentos  dos  tópicos  anteriores  desta  seção,  o 
processo de adiantamento deverá seguir os seguintes trâmites:

8.1  –  o  servidor,  após  o  prazo  legal  de  aplicação  do  recurso,  
encaminhará o processo ao seu superior  hierárquico imediato que o remeterá à Secretaria  de 
Controle Interno;

8.2  –  o  Secretário  de  Controle  Interno  verificará  o  cumprimento  das 
normas legais pertinentes, encaminhando os autos para a Presidência da Casa para aprovação ou 
reprovação;

8.3  –  aprovada  a  prestação  de  contas,  o  Presidente  do  Tribunal 
encaminhará o processo para a SOF que deverá registrar a baixa no SIGPM e arquivar o processo

9  –  Após  os  procedimentos  dos  tópicos  anteriores  desta  seção,o 
processo de diárias deverá seguir os seguintes trâmites:

9.1 – o servidor,  após o prazo de afastamento da sede,  apresentará 
relatório de viagem no prazo de 5 (cinco) dias, e o encaminhará à SOF;

9.2 – a Secretaria de Orçamento e Finanças fará o registro do processo 
no SIGPM e o arquivará;

VIII  –  DOS  PROCEDIMENTOS  PARA  O  REGISTRO  E 
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA

1  –  o  repasse  mensal  deverá  ocorrer  em  consonância  com  a  EC 
025/2000, Art. 29-A, § 2º, inciso II;

2 – deverá ser lançado em conta corrente em nome do órgão em banco 
oficial;

3  –  o  fluxo  de  recursos  extra-orçamentários  se  dará  através  das 
retenções  obrigatórias  em  pagamentos  efetuados  a  fornecedores,  prestadores  de  serviços  e 
servidores, por determinação constitucional, legal ou contratual.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pela 
SOF observando a norma que trata do assunto;

2  –  Esta  Instrução  Normativa  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação, revogando as disposições a ela contrárias. 

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                     Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                   Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SOF 002/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Orçamento e Finanças 
Unidade  Responsável  /Setores  envolvidos:  Secretaria  de  Controle 

Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre a concessão de adiantamentos.

I – DOS CONCEITOS 

1  –  Adiantamento:  entrega  de  numerário  a  servidor  e/ou  agente  do 
Poder  Legislativo  Municipal  sempre precedido  de  empenho  na  dotação própria  para o  fim de 
realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

2 – Sistema de Controle Interno: Conjunto de procedimentos de controle 
estruturados  por  diversos  sistemas  administrativos  e  especificados  em Instruções  Normativas, 
executados ao longo de toda a estrutura organizacional sob a supervisão da unidade responsável  
pela coordenação do controle interno.

3  –  Servidor  em  Alcance:  Entende-se  por  servidor  em  alcance,  o 
servidor ou agente político municipal que não tenha prestado contas de adiantamento, no prazo 

regulamentar, ou cujas contas não tenham sido aprovadas em virtude de desvio, desfalque, falta ou 
má aplicação de dinheiro, bens ou valores confiados a sua guarda, verificados na prestação de 
contas.

II – DA FINALIDADE 

1 – Estabelecer normas e procedimentos para análise e concessão de 
adiantamentos na Câmara de Cuiabá. 

III – ABRANGÊNCIA 

1 - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara 
Municipal de Cuiabá 

IV – BASE LEGAL 

1  -  Constituição  da  República,  Lei  4.320/1964,  Decreto  4.131/03. 
Resolução n° 05 de 05/03/2011.

V – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1  –  Observar  a  normatização  legal  para  análise  da  concessão  bem 
como da utilização e prestação de contas de recursos pagos à títulos de adiantamento.

VI – DAS RESPONSABILIDADES

São  responsabilidades  da  Secretaria  Orçamento  e  Finanças  -  SOF, 
como Órgão Central do Sistema Administrativo e Sistema Financeiro, mediante atuação do Setor  
de Contabilidade: 

1 – Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, 
mantendo-a atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 

2 – Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a 
unidade responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os  
respectivos  procedimentos  de  controle  que  devem  ser  objeto  de  alteração,  atualização  ou 
expansão. 

São  responsabilidades  das  Unidades  Executoras  da  Instrução 
Normativa: 

1  –  Atender  às  solicitações  da  unidade  responsável  pela  Instrução 
Normativa, quanto ao fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 

2  –  Alertar  a  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa  sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo 
em  vista,  principalmente,  o  aprimoramento  dos  procedimentos  de  controle  e  o  aumento  da 
eficiência operacional; 

3 – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores 
da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

4  –  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. 

Das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno: 
1  –  Através  de  atividade  de  auditoria  interna,  avaliar  a  eficácia  dos 

procedimentos  de  controle  inerentes  a  cada  sistema  administrativo,  propondo  alterações  nas 
Instruções  Normativas  para  aprimoramento  dos  controles  ou  mesmo  a  formatação  de  novas 
Instruções Normativas. 

2 – Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio 
documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada 
Instrução Normativa.

VII – DOS PROCEDIMENTOS 

Da Solicitação e Concessão do Adiantamento:

As  requisições  de  adiantamento  serão  feitas  pelos  Secretários, 
Procuradoria Geral, Chefe de Gabinete e pelo Controlador Interno ao Chefe do Poder desta Casa  
de Leis, através de solicitação de despesa, e deverão ser instruídas com: 

1 – A identificação completa do solicitante; 
2 – A espécie e a natureza da despesa; 
3 - Justificativa da despesa; 
4 – O prazo de aplicação. 
4.1.  O  período  de  aplicação  dos  recursos  solicitados  no  regime  de 

adiantamento será de acordo com o prazo estabelecido na solicitação. 
4.2. Não havendo estabelecimento de prazo na solicitação considerar-

se-á o período de aplicação como sendo de 30 (trinta) dias. 
4.3. É vedada a prorrogação do período de aplicação. 
5. É vedada a cumulação de valores despendidos em adiantamento. 
6..  A realização  da  despesa,  condicionada  à  existência  de  dotação 

orçamentária e de recursos financeiros, após a autorização do Chefe do Poder Legislativoterá o 
processamento normal com a emissão do empenho e ordem de pagamento normal através de 
cheque ou depósito bancário em nome do solicitante. 

7. Os pagamentos a serem efetuados através de adiantamento serão 
em caráter de exceção e restringir-se-ão aos casos previstos na Lei específica e às condições  
estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

8. Não será concedido novo adiantamento: 
8.1 – A servidor que não tenha prestado contas do anterior no prazo 

legal; 
8.2 – A servidor em alcance; 
8.3 – A servidor responsável por dois adiantamentos.
8.4 – Para pagamento de despesas já realizadas.
9 – O limite para concessão de adiantamento é de até 50% (cinquenta 

por cento) dos limites fixados para dispensa de licitação, constants no artigo 24, inciso II, alinea “a”,  
da Lei 8.666/93.

VIII – DAS REGRAS E DO PERIODO DE APLICAÇÃO
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1  -  Não  serão  aceitos  documentos  rasurados,  ilegíveis,  com  data 
anterior ou posterior ao período da aplicação do adiantamento ou que se refira a despesa não 
classificável na espécie de adiantamento concedido. 

2 - Não havendo a aplicação até o final do prazo estabelecido, o valor 
não aplicado deverá ser depositado em conta corrente bancária da Câmara de Cuiabá no praxo 
máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do término do período de aplicação, identificando o nome  
do responsável com o respectivo CPF (depósito identificado). 

3  -  Nenhum pagamento  poderá  ser  efetuado  fora  da  data  limite  do 
período de aplicação, indicado na solicitação de adiantamento e, igualmente, não serão admitidos 
comprovantes de pagamento com data anterior à do adiantamento. 

4 -  O adiantamento não poderá ser aplicado em despesas diferentes 
daquelas previstas em norma ou com valor superior aos limites estabelecidas nesta norma.

5  -  A  cada  pagamento  efetuado  o  solicitante  responsável  pelo 
adiantamento exigirá o correspondente comprovante. 

6 - Na efetivação de cada despesa, o responsável pelo adiantamento, 
exigirá o correspondente comprovante, sendo: nota fiscal, nota fiscal simplificada, cupom fiscal ou 
recibos devidamente identificados, de acordo com a natureza da despesa, emitidos em nome da 
Câmara Municipal de Cuiabá. 

7  -  Os  comprovantes  de  pagamento  mencionados  no  artigo  anterior 
deverão  ser  autênticos  e  idôneos,  vedada  a  apresentação  em  2ª  via  ou  pelo  sistema  de 
xerocópias,  devidamente  justificados,  esclarecendo  a  razão  ou  a  necessidade  da  despesa  e 
assinados pelo responsável e, ainda: 

7.1  –  Deverão  conter  o  nome  do  emissor,  o  CNPJ  e  endereço,  a 
discriminação precisa dos serviços prestados, o valor unitário e valor total da despesa; 

7.2 - Não poderão apresentar rasuras, emendas, borrões e escrita ou 
impressão ilegível, no que se refere à data, valor, quantidade e objeto.

XI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1 - No prazo máximo de 10 (dez) dias após o vencimento da aplicação 
ou  no  caso  de  recolhimento  do  saldo  no  mês  de  dezembro,  o  solicitante  responsável  pelo 
adiantamento encaminhará a prestação de contas ao Setor de Contabilidade da Câmara de Cuiabá 
e juntamente com o recolhimento do saldo para análise e posterior encaminhamento ao Chefe do 
Poder Legislativo.

2  -  O  Setor  de  Contabilidade  procederá  à  anulação  de  despesas 
referente ao saldo recolhido, emitindo a nota de anulação e juntando ao processo. 

3  -  No  dia  útil  imediato  ao  vencimento  do  prazo  para  prestação  de 
contas, sem que o responsável as tenha apresentado, o responsável pelo Setor de Contabilidade 
oficiará diretamente ao solicitante responsável, concedendo-lhe o prazo final e improrrogável de 03 
(três) dias úteis para fazê-lo. 

4 - Nenhum adiantamento poderá ter sua prestação de contas adiada 
para o exercício seguinte. 5 - No mês de dezembro de cada ano, até o 3º dia anterior ao último dia  
de  expediente bancário,  serão recolhidos  todos  os  saldos  de  adiantamento à  Tesouraria  para 
prestação de contas na forma estabelecida nesta Seção. 

6  -  A prestação  de  contas  será  encaminhada  por  ofício  e  far-se-á 
mediante formulário próprio preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e 
conterá os seguintes documentos: 

6.1 - Balancete de prestação de contas, do qual constará: a) nome do 
responsável; b)  número do empenho e respectivos dados; c) o valor adiantado; d) o valor das  
despesas realizadas, discriminadas em ordem cronológica com a identificação do favorecido; e) 
comprovante de depósito de saldo recolhido, quando houver; f) data, assinatura, CPF e carimbo do 
solicitante responsável pelo adiantamento.

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - A concessão de adiantamentos sem a observância das condições,  
procedimentos  e  comprovações  estabelecidas  nesta  Instrução  Normativa  constitui  omissão  de 
dever funcional, e poderá sujeitar os responsáveis que procederem indevidamente à imputação de 
responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas. 

2 - A ausência de prestação de contas dos adiantamentos,  ou o não 
ressarcimento de despesas consideradas irregulares, sujeitará o responsável ao ressarcimento do 
valor aos cofres públicos, que poderá ser caracterizado através de processo de tomada de contas 
especial. 

3 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores  
organizacionais,  legais  e/ou técnicos assim exigirem,  a fim de verificar  a  sua  adequação  aos  
requisites estabelecidos em norma geral. 

4  -  Esta  Instrução  Normativa  entrará  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

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 001/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre as atribuições da Secretaria de Patrimônio e Manutenção 
da Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidades  Executoras:  Diversas  unidades  da  estrutura 
organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas;

2. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

3.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 

modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  as  atribuições  dos  servidores  lotados  na 
Secretaria de Patrimônio e Manutenção.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta  Instrução  Normativa  abrange  todos  os  servidores 
lotados na Secretaria de Patrimônio e Manutenção. 

IV. BASE LEGAL 

Constituição da República;  Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; 
Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

 Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que 
integram o Sistema de Patrimônio e Manutenção

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. A Secretaria  de  Patrimônio  e  Manutenção  é  composta 
pelos seguintes serviços:

• Serviço de protocolo geral;
• Serviço de cadastro patrimonial;
• Serviço de almoxarifado;
• Serviço de transportes;
• Serviços de copa;
• Serviços de limpeza, conservação e manutenção

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. Zelar pelo bom andamento dos serviços vinculados à sua 
Secretaria, quais sejam, protocolo, cadastro patrimonial, almoxarifado, transportes, copa e limpeza, 
conservação e manutenção. 

VII. CONSIDERAÇÕES 

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                            Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá          Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 002/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  normas  e  procedimentos  de  recebimento,  registro, 
tramitação, controle e expedição de documentos na Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

2.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar os procedimentos de recebimento, registro, 
tramitação,  controle  e  expedição  de  documentos  para  todas  as  unidades  da  estrutura 
organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá e usuários externos.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta Instrução Normativa abrange todas as  unidades da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá e o público externo. 

IV. BASE LEGAL 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal 
em se tratando de recebimento, registro, tramitação, controle e expedição de documentos. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. Constitui obrigação de todos os servidores lotados no setor 
de protocolo a guarda, zelo e conservação dos documentos sob sua responsabilidade;

2. Os servidores lotados no setor de protocolo poderão ser 
chamados à responsabilidade pelo desaparecimento ou perecimento de documento que lhes foi  
confiado;

VI. ATRIBUIÇÕES 
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1. São atribuições do setor de protocolo da Câmara Municipal 
de Cuiabá:

• Receber documentos em geral;
• Preparar, encaminhar e expedir documentos;
• Informar a tramitação de processos;
• Promover a distribuição dos documentos de âmbito interno 

e externo;
• Administrar  o  controle  do  fluxo  das  correspondências 

enviadas diariamente ao Correio;
• Comunicar  as  unidades,  com  antecedência,  quaisquer 

alterações  de  horário  de  recebimento  das  solicitações,  mantendo  contato  direto  com  os 
responsáveis para efeito de controle e orientações gerais; 

• Comunicar  ao  Secretário  de  Patrimônio  e  Manutenção 
quaisquer eventuais irregularidades ocorridas na entrega de documentos;

• Fazer  cumprir  os  horários  definidos  para  distribuição 
interna e externa dos documentos recebidos, providenciando a sua organização com antecedência

• Arquivar  toda  documentação  relacionada  ao  setor  tais 
como  fichas  de  cadastramento,  guias  de  tramitação,  livro  próprio,  livro  de  protocolo  de 
correspondência, entre outros;

2. É  atribuição  do  servidor  responsável  pelo  setor  de 
protocolo receber da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a fatura mensal acompanhada 
de  todos  os  certificados  de  postagens  e  encaminhá-la  para  a  Secretaria  de  Patrimônio  e 
Manutenção.

VII. DOS PROCEDIMENTOS

1. Compete  ao  setor  de  protocolo  receber  todos  os 
documentos apresentados na Câmara Municipal de Cuiabá, promovendo sua distinção entre os 
que se referirem a processos e os documentos relativos à correspondência tais como, convites, 
folhetos  e  prospectos,  avisos,  mensagens  de  congratulações  e felicitações,  revistas  e jornais,  
cartões em geral e documentos de natureza particular dirigidos a servidores e vereadores;

2. No  momento  do  recebimento  dos  documentos  definidos 
como processo, o servidor do setor de protocolo, irá carimbar a via do requerente/interessado que 
servirá como comprovante de entrega;

3. Os  documentos  definidos  como  processos  serão 
registrados em livro próprio, com páginas numeradas, contendo o número do processo, o nome do 
requerente e a data de recebimento;

4. Após  o registro  em livro  próprio,  o  servidor  responsável 
pelo  setor  irá  efetuar  o  lançamento  das  informações  em  documento  denominado  Ficha  de 
Cadastramento, contendo os seguintes dados: 1. Interessado; 2. Andamento inicial; 3. Assunto; 4.  
Outros; 5. Nome por extenso do servidor responsável pelo recebimento e sua assinatura; 6. Nome  
por extenso do recebedor e sua assinatura; 7. Tramitação do processo no verso da ficha, devendo 
ser  utilizada  a codificação (CMT – Código dos Motivos  de  Tramitação)  constante  na  margem 
superior esquerda da ficha;

5. Além da Ficha de Cadastramento mencionada no item 4, 
deve ser  preenchido o formulário  Guia Tramitação em três  vias  (1ª  via  protocolo geral,  2ª  via 
recebedor, 3ª via remetente), contendo os seguintes dados: 

• Destinatário; 
• Remetente;
• Nº de Protocolo e CMT; 
• Data; 
• Assinatura do servidor do setor de protocolo; 
• Data, nome e assinatura do remetente; 
• Data, nome e assinatura do recebedor;
6. A Ficha de Cadastramento e a Guia de Tramitação são os 

documentos aptos  a comprovar  a  entrega dos processos por  meio do setor  de protocolo aos  
destinatários;

7. Efetuado  o  lançamento  na  Ficha  de  Cadastramento,  o 
processo será autuado de acordo com o seguinte procedimento: 

• Colocação  em pasta  própria  que  deverá  ser  preenchida 
com  a  data  da  entrega,  exercício,  interessado,  assunto,  localidade,  data  do  documento  e 
andamento; 

• Emissão e afixação da etiqueta do sistema de protocolo na 
capa do processo, na 1ª via do documento e na Ficha de Cadastramento;

8. O Andamento dos documentos definidos como processos 
se dará por meio da Guia de Tramitação e seu registro ocorrerá no sistema de protocolo, devendo, 
a sua entrega ser realizada obrigatoriamente no mesmo dia em que for recebido;

9. Os  documentos  recebidos  como  correspondência  serão 
carimbados com a data do recebimento e assinatura do servidor responsável, em seguida, serão 
registrados em livro próprio, com páginas numeradas, contendo o nome do remetente, o nome do 
destinatário e a data do recebimento;

10. A  entrega  dos  documentos  definidos  como 
correspondência será, obrigatoriamente, realizada no mesmo dia em que for recebida no setor de 
protocolo, exceto nas situações em que for entregue após o encerramento do expediente, situação 
que autoriza a sua distribuição no dia seguinte;

11. O  setor  de  protocolo  da  Câmara  Municipal  de  Cuiabá 
receberá os documentos para expedição nos horários de 07:45 às 11:40 horas, de segunda a 
sexta-feira;

12. Os  documentos  a  serem  expedidos  deverão  ser 
organizados,  conferidos  e  devidamente  envelopados  pelos  respectivos  remetentes,  a  fim  de 
possibilitar que a entrega ocorra dentro da normalidade;

13. A expedição de documentos por meio de mensageiro será 
realizada  por  servidor  da  Câmara  Municipal,  devidamente  autorizado  para  esta  finalidade  e 
preferencialmente lotado no setor de protocolo;

14. Os documentos que porventura não forem distribuídos pelo 
setor de protocolo na data do seu recebimento, devido a motivo de força maior, serão distribuídos 
no turno de trabalho subseqüente;

15. O servidor responsável pelo setor de protocolo manterá a 
organização e controle de escala, elaborando o roteiro/cronograma de entregas dos documentos 
para expedição;

16. Após a realização da entrega dos documentos, o servidor 
apresentará  ao  responsável  os  comprovantes  de  entrega,  devidamente  assinados  pelos 
destinatários, para posterior envio aos respectivos remetentes;

17.  A expedição  de  documentos  por  meio  de  serviços  de 
postagens da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos será realizada pelo Setor de Protocolo, 
com base na exigência de Comunicação Interna emitida pelo interessado ao Secretário de Gestão 
de Patrimônio  e  Manutenção da  Casa,  contendo a descrição  do que  está  sendo  solicitado,  a 
quantidade, a justificativa/fundamentação para a realização da despesa, a data, a assinatura do  
solicitante e a autorização do Secretário;

18. Após a realização do procedimento descrito no item 17, o 
servidor  responsável  pelo  setor  de  protocolo  entrará  em  contato  com  a  agência  do  Correio 
objetivando  o  recolhimento  da  correspondência,  e  em  seguida  preencherá  o  formulário  
denominado “Certificado de Postagem” em 3 (três) vias, registrando a saída da correspondência 
em livro próprio contendo a quantidade de correspondência, a descrição, a data, o remetente, o 
funcionário do Correio e a assinatura do mesmo;

19. A  expedição  de  documentos  por  meio  de  serviços  de 
postagens se dará preferencialmente na modalidade de postagem simples, porém nos casos em  
que for indispensável a comprovação da entrega do documento, será utilizada a postagem com 
registro (AR - aviso de recebimento), e quando a situação exigir urgência no prazo de entrega, será  
utilizada  a  postagem  por  sedex,  desde  que  justificada  a  necessidade  pelo  solicitante  e 
devidamente autorizada pelo Secretário de Patrimônio e Manutenção;

20. As solicitações  ao  setor  de protocolo  após o  horário  de 
expediente e caracterizadas como urgentes, serão encaminhadas à consideração do Secretário de 
Patrimônio  e  Manutenção,  para  as  providências  de  prioridade  de  expedição,  mediante 
manifestação por escrito do solicitante

VIII. CONSIDERAÇÕES 

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                 Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá               Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 003/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre normas e procedimentos para o controle dos 
bens  patrimoniais  móveis  permanentes  pertencentes  à  Câmara 

Municipal de Cuiabá
I. DOS CONCEITOS:

1. Alienação: é o procedimento de transferência da posse e 
propriedade de um bem por meio da venda, doação ou permuta;

2. Avaliação:  atribuição  de  valor  monetário  ao  bem  móvel 
permanente reconhecidamente pertencente à Câmara Municipal, que não dispõe de documentação 
específica e/ou não se encontra registrado no Sistema de Controle Patrimonial;

3. Bens móveis: bens suscetíveis de movimento próprio ou de 
remoção por força alheia, que são agrupados como material permanente ou material de consumo;

4. Bens  móveis  inservíveis:  aqueles  que  não  têm  mais 
utilidade para a Câmara Municipal, em decorrência de terem sido considerados ociosos(quando, 
embora em perfeitas condições de uso, não estiverem sendo aproveitados), obsoletos(quando se 
tornarem  antiquados,  em  desuso,  sendo  a  sua  operação  considerada  onerosa),  
antieconômicos(quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, em virtude do 
uso prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua 
recuperação), irrecuperáveis(quando não puderem ser utilizados para o fim a que se destinam 
devido à perda de suas características físicas);

5. Bens intangíveis: aqueles que não têm existência física;
6. Bens  tangíveis:  aqueles  cujo  valor  recai  sobre  o  corpo 

físico ou materialidade do bem, podendo ser móveis e imóveis;
7. Dano: avaria parcial ou total causada a bens patrimoniais 

utilizados na Administração, decorrente de sinistro ou uso indevido;
8. Doação:  incorporação  de  um bem cedido  por  terceiro  à 

Câmara Municipal, em caráter definitivo, sem envolvimento de transação financeira;
9. Inventário  patrimonial:  levantamento  e  identificação  dos 

bens patrimoniais  móveis permanentes,  visando a comprovação de existência física nos locais 
determinados, de modo a confirmar a atribuição da carga patrimonial, manter atualizado o controle 
dos bens e seus registros, apurar a ocorrência de extravio, dano ou qualquer outra irregularidade, 
bem como a sua utilização e o seu estado de conservação;

10. Remanejamento: operação de movimentação de bens, com 
a consequente alteração da carga patrimonial;

11. Termo  de  responsabilidade:  documento  que  expressa  a 
responsabilidade do chefe da unidade ou do servidor pelos bens sob sua carga patrimonial;

12. Tombamento:  consiste na formalização da inclusão física 
de um bem no acervo da Câmara Municipal, efetivando-se com a atribuição de um número de 
tombamento, com a marcação física e com o cadastramento dos dados no Sistema de Controle  
Patrimonial;

13. Extravio: desaparecimento de bens por furto, roubo ou por 
negligência do responsável pela sua guarda;

14. Furto:  crime que consiste no ato de subtrair  coisa móvel 
pertencente à outra pessoa, com a vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para outrem;

15. Roubo:  crime  que  consiste  em  subtrair  coisa  móvel 
pertencente a outrem por meio de violência ou de grave ameaça;

16. Material  de consumo: aquele que,  em razão de seu uso 
corrente, perde sua identidade física em dois anos e/ou tem sua utilização limitada a esse período;

17. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 

Publicação   Oficial   do   Tribunal   de   Contas   de  Mato   Grosso    –    Lei   Complementar   475   de   27   de   setembro   de   2012
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678  - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915



Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 6  Nº 1194
Divulgação quarta-feira, 6 de setembro de 2017 

– Página 45
Publicação segunda-feira, 11 de setembro de 2017

atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;
18.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 

autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar os procedimentos relacionados ao controle 
dos bens patrimoniais móveis permanentes pertencentes à Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta  Instrução  Normativa  abrange  a  Secretaria  de 
Patrimônio e Manutenção, a Secretaria de Orçamento e Finanças e a Presidência. 

IV. BASE LEGAL 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal 
em se tratando de materiais de consumo na administração pública. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. As compras de materiais de consumo, para reposição de 
estoques e/ou para atender necessidade específica de qualquer unidade, deverão ser efetuadas 
pela Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos.

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. São atribuições do Secretário de Patrimônio e Manutenção:
•  informar  à  Presidência  a  ocorrência  de  extravio  de 

material;
• encaminhar cópia do Relatório de Inventário ao Presidente 

e à Secretaria de Orçamento e Finanças;
2. São atribuições do Presidente da Comissão de Inventário, 

Avaliação e Doação:
• realizar  o  inventário  dos  bens  patrimoniais  móveis 

permanentes,  dando  conhecimento  das  ocorrências  verificadas  aos  respectivos  detentores  de 
carga patrimonial;

• identificar  a  situação  patrimonial  e  o  estado  de 
conservação dos bens inventariados;

• elaborar o Relatório de Inventário, citando as ocorrências 
verificadas e encaminhar para a Secretaria de Patrimônio e Orçamento;

3. São atribuições do Presidente da Câmara:
• nomear Comissão de Inventário, Avaliação e Doação;
• autorizar, com base no Relatório de Inventário Patrimonial, 

a  baixa  dos  bens  móveis  permanentes  inservíveis  ou  extraviados  no  Sistema  de  Controle  
Patrimonial;

• autorizar  o  recebimento  de  bens  patrimoniais  móveis 
permanentes por doação;

• determinar a autuação de processo de bens extraviados;
4. São  atribuições  do  chefe  de  Núcleo  de  Patrimônio  e 

Almoxarifado:
• realizar  as atividades recebimento,  tombamento,  registro, 

guarda, controle, movimentação, preservação e baixa de bens patrimoniais móveis permanentes;
5. São atribuições do Secretário de Orçamento e Finanças:
• Proceder à baixa contábil  dos bens móveis excluídos do 

Sistema de Controle Patrimonial;
• realizar  os  ajustes  nos  saldos  contábeis  quando  houver 

divergência entre estes e o apresentado no Inventário;
• anexar cópia do Relatório de Inventário às Contas Anuais
6. São atribuições dos chefes de cada setor:
• -solicitar a realização de conferência (parcial ou total) dos 

bens móveis alocados na unidade, sempre que julgar conveniente e oportuno, independentemente 
do inventário anual previsto nesta norma;

• manter controle do recebimento, da guarda e do emprego 
adequado dos bens patrimoniais sob sua guarda;

• encaminhar a partir da constatação do fato, à Secretaria de 
Patrimônio e Manutenção, comunicação sobre extravio, dano, ou qualquer outro sinistro a bens, e,  
quando for o caso,  já instruída com cópia do Boletim de Ocorrência fornecido pela autoridade  
policial.

VII. DOS PROCEDIMENTOS

1. A incorporação de bens móveis ao patrimônio da Câmara 
Municipal tem como fatos geradores a compra, a doação e a avaliação;

2. O recebimento de bens patrimoniais móveis permanentes 
em doação deverá ser autorizado pelo Presidente;

3. O  recebimento  é  o  ato  pelo  qual  o  bem  solicitado  é 
recepcionado  em  local  previamente  designado,  ocorrendo  nessa  oportunidade  apenas  a 
conferência quantitativa e a transferência da responsabilidade pela guarda e conservação do bem, 
não implicando em aceitação;

4. A  aceitação  é  o  ato  pelo  qual  o  bem  recebido  é 
inspecionado por servidor habilitado, verificando sua compatibilidade com o documento legal para 
entrega (Nota Fiscal ou DANFE), que poderá estar acompanhado pelo contrato, e, estando em 
conformidade, dar-se- á o “aceite” no verso do referido;

5. Todo  bem  patrimonial  móvel  adquirido  pelo  TCE-MT  ou 
recebido mediante doação,deverá dar entrada na Unidade de Serviço de Material  e Patrimônio 
para fins de conferência, tombamento e registro;

6. Ao dar entrada no Serviço de Material e Patrimônio, o bem 
deve  estar  acompanhado  de:  Nota  Fiscal  ou  DANFE  -  Documento  Auxiliar  da  Nota  Fiscal  
Eletrônica;  Termo  de  Doação;  Termo  de  Avaliação  de  Bens,  elaborado  pela  Comissão  de 
Inventário, Avaliação e Doação;

7. Serão tombados os bens móveis bens considerados como 
permanentes (aqueles que, em razão de seu uso corrente, não perdem a sua identidade física,  
e/ou têm uma durabilidade superior a 2 (dois) anos);

8. Pelo  tombamento  identifica-se  cada  bem  permanente, 
gerando um único número por registro patrimonial, denominado Número de Tombamento;

9. Em  caso  de  perda,  descolagem  ou  deterioração  da 
plaqueta,  o  responsável  pela  Unidade  Administrativa  onde  estão  alocados  os  bens,  deverá 
comunicar,  impreterivelmente,  o  fato  ao  Serviço  de  Material  e  Patrimônio,  com  vista  à  sua 
reposição;

10. Não serão tombados como bens móveis: 
•  aqueles  adquiridos  como  peças  ou  partes  não 

incorporáveis  a  imóveis  e  que  possam  ser  removidos  ou  recuperados,  tais  como:  biombos,  
cortinas, divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes e afins;

•  aqueles  adquiridos  para  manutenção,  reparos  e 
remodelação,  para manter  ou  recolocar  o  bem em condições  normais  de uso,  sem com isso 
aumentar sua capacidade de produção ou período de vida útil; 

• livros  e  demais  materiais  bibliográficos,  devendo  estes 
permanecerem sob controle físico do detentor da guarda;

• pen-drives, canetas ópticas, token e similares;
11.  Quando  se  tratar  de  livros  e  demais  materiais 

bibliográficos, o Serviço de Material e Patrimônio deverá expedir o Termo de Responsabilidade 
discriminando a quantidade, o nome do(s) autor(es), o título e a editora;

12. O valor  do bem a ser registrado é o valor constante do 
respectivo documento de incorporação;

13. Após  os  procedimentos  de  tombamento,  o  Núcleo  de 
Patrimônio e Almoxarifado deverá proceder à entrega do bem recém adquirido, de acordo com a 
destinação dada no processo administrativo de aquisição correspondente;

14. A entrega  de  qualquer  bem  móvel  será  feita  mediante 
assinatura do Termo de Responsabilidade pelo Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado;

15. O Termo de Responsabilidade deverá conter: 
• identificação da unidade administrativa;
• nome do titular; 
• nome do servidor, quando utilizado diretamente; 
•  descrição  dos  bens,  com  os  respectivos  números  de 

patrimônio; 
•  compromisso de proteger e conservar o material; 
• assinatura do titular da Unidade ou servidor. § 1° Uma via 

do Termo de Responsabilidade deverá ficar arquivada no Serviço de Material e Patrimônio, e a  
outra, na Unidade Administrativa ou com o servidor, quando o bem for utilizado diretamente.

16.  O  Termo de  Responsabilidade  será  expedido  todas  as 
vezes que houver a transferência de carga patrimonial e o remanejamento de bens patrimoniais  
móveis permanentes;

17. . A baixa patrimonial de bem móvel é o procedimento de 
exclusão de um bem móvel do patrimônio da Câmara, e pode ocorrer por alienação, extravio ou 
pelo fato de o bem ser inservível;

VIII. CONSIDERAÇÕES 

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                               Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá             Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 004/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre normas e procedimentos para o controle dos materiais de 
consumo na Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Contrato:  acordo recíproco de vontades que tem por  fim 
gerar direitos e obrigações recíprocos entre os contratantes;

2. Extravio: desaparecimento de bens por furto, roubo ou por 
negligência do responsável pela sua guarda;

3. Furto:  crime que consiste no ato de subtrair  coisa móvel 
pertencente à outra pessoa, com a vontade livre e consciente de ter a coisa para si ou para outrem;

4. Roubo:  crime  que  consiste  em  subtrair  coisa  móvel 
pertencente a outrem por meio de violência ou de grave ameaça;

5. Material  de consumo: aquele que,  em razão de seu uso 
corrente, perde sua identidade física em dois anos e/ou tem sua utilização limitada a esse período;

6. Nota de empenho: documento utilizado para os registros de 
operações que envolvem despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública;

7. Sistema  de  compras  e  licitações:  sistema  administrativo 
que trata dos procedimentos de rotinas de compras e licitações;

8. Sistema  de  controle  de  material:  ferramenta  tecnológica 
que controla as entradas, baixas e as movimentações ocorridas nos materiais de consumo;

9. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

10.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 
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1. Regulamentar os procedimentos relacionados ao controle 
dos materiais de consumo na Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta  Instrução  Normativa  abrange  a  Secretaria  de 
Patrimônio e Manutenção, a Secretaria de Orçamento e Finanças e a Presidência. 

IV. BASE LEGAL 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal 
em se tratando de materiais de consumo na administração pública. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. As compras de materiais de consumo, para reposição de 
estoques e/ou para atender necessidade específica de qualquer unidade, deverão ser efetuadas 
pela Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos.

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. São atribuições do Secretário de Patrimônio e Manutenção:
• Autorizar as aquisições de materiais de consumo;
•  informar  à  Presidência  a  ocorrência  de  extravio  de 

material;
• encaminhar cópia do Relatório de Inventário ao Presidente 

e à Secretaria de Orçamento e Finanças;
2. São atribuições do Presidente da Comissão de Inventário, 

Avaliação e Doação:
• realizar o inventário dos materiais de consumo em estoque;
• elaborar o Relatório de Inventário, citando as ocorrências 

verificadas e encaminhar para a Secretaria de Patrimônio e Orçamento;
3. São atribuições do Presidente da Câmara:
• nomear Comissão de Inventário, Avaliação e Doação;
• autorizar, com base no Relatório de Inventário Patrimonial, 

a baixa dos materiais extraviados no Sistema de Controle de Material;
• determinar a autuação de processo de bens extraviados;
4. São  atribuições  do  chefe  de  Núcleo  de  Patrimônio  e 

Almoxarifado:
• realizar  as  atividades  de  recebimento,  registro,  guarda, 

distribuição, controle e baixa dos materiais de consumo;
•  emitir Relatório Mensal de Material Baixado no Sistema de 

Controle de Material e enviar para a Secretaria de Orçamento e Finanças;
•  comunicar ao Secretário de Patrimônio e Manutenção a 

ocorrência de extravio de material;
5. São atribuições do Secretário de Orçamento e Finanças:
• Proceder  à  baixa  contábil  dos  materiais  de  consumo 

excluídos do Sistema de Controle de Materiais;
• realizar  os  ajustes  nos  saldos  contábeis  quando  houver 

divergência entre estes e o apresentado no Inventário;
• anexar cópia do Relatório de Inventário às Contas Anuais

VII. DOS PROCEDIMENTOS

1. O recebimento  é  o  ato  pelo  qual  o  material  solicitado é 
recepcionado  em  local  previamente  designado,  ocorrendo  nessa  oportunidade  apenas  a 
conferência quantitativa e a transferência da responsabilidade pela guarda e conservação do bem, 
não implicando em aceitação;

2. O Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado, após receber da 
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, a cópia da Nota de Empenho e do Contrato, 
deverá aguardar a entrega de material pelo fornecedor;

3. A  Coordenadoria  de  Compras,  Licitações  e  Contratos 
deverá ser informada quando o fornecedor não entregar o material no prazo previsto;

4. Ao dar entrada no Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado, o 
material  deverá estar  acompanhado  da  Nota Fiscal  ou do  Documento  Auxiliar  da Nota  Fiscal 
Eletrônica - DANFE correspondente;

5. A  aceitação  é  o  ato  pelo  qual  o  material  recebido  é 
inspecionado por servidor habilitado, verificando sua compatibilidade com o documento legal para 
entrega (Nota Fiscal ou DANFE) que poderá estar acompanhado pelo contrato,  e, estando em 
conformidade, dar-se-á o “aceite”, preferencialmente, no verso do referido;

6. O servidor que atestar o documento deverá ser identificado 
pelo nome, pelo cargo e pela matrícula;

7. A aceitação  do  material  dependerá  de  conferência  e/ou 
exame qualitativo

8. Caso o material não corresponda com exatidão ao que foi 
pedido, ou, ainda, apresentar falhas ou defeitos, o chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado 
comunicará o fato ao Secretário de Patrimônio e Manutenção, que informará ao Coordenador de 
Compras, Licitações e Contratos;

9. O Coordenador de Compras, Licitações e Contratos deverá 
solicitar ao fornecedor a regularização da entrega ou efetuar a devolução do material, conforme 
previsto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/1993;

10. A  armazenagem  compreende  guarda,  localização, 
segurança e preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades 
operacionais das unidades integrantes da estrutura da Câmara Municipal;

11. Qualquer  material  estranho  à  Unidade  não  deverá 
permanecer no almoxarifado;

12. Os materiais obsoletos ou em desuso, para fins de baixa 
patrimonial,  deverão ser  identificados e examinados pela Comissão de Inventário,  Avaliação e 
Doação;

13. A distribuição  é  o  processo  pelo  qual  se  faz  chegar  o 
material em perfeitas condições ao usuário;

14. .  A  distribuição  de  material  para  as  diversas  unidades 
integrantes  da  estrutura  organizacional  da  Câmara  Municipal  deverá  ser  feita  pelo  Núcleo  de  
Patrimônio  e Almoxarifado mediante  “Requisição  de Material”  realizada pelo chefe  da  unidade 

interessada;
15. A baixa  é  o  procedimento  de  exclusão  do  material  do 

estoque registrado no Sistema de Controle de Material;
16. O responsável pelo Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado 

deve exercer um controle efetivo do estoque de material, mantendo os registros atualizados, de 
modo a propiciar informações oportunas e confiáveis;

17. Quando houver Registro de Preços em vigor, a reposição 
de  material  será  realizada  mediante  solicitação  de  fornecimento,  caso  contrário,  deverá  ser 
elaborado Termo de Referência e enviado para a Secretaria de Patrimônio e Manutenção para os 
procedimentos de aquisição;

18. O  Inventário  físico  dos  materiais  é  o  procedimento 
administrativo que se constitui  no levantamento físico e financeiro  dos saldos de estoques no  
depósito;

19. O Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado deverá fornecer à 
Comissão de Inventário, Avaliação e Doação, em data a ser definida com a Comissão, a relação  
emitida pelo Sistema de Controle de Material dos materiais em estoque;

VIII. CONSIDERAÇÕES 

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                              Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá            Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 005/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe  sobre  normas  e  procedimentos  referentes  a  uso,  guarda, 
conservação e manutenção dos veículos da Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Condutor:  ocupante  do  cargo  de  Motorista  Oficial,  ou 
servidores  de  outras  categorias  ou  contratados,  devidamente  autorizados  pelo  Secretário  de  
Patrimônio e Manutenção, que dirijam veículos oficiais da Câmara Municipal;

2. Frota: todos os veículos automotores (ônibus, caminhões, 
automóveis, motocicletas e outros), alugados ou sob a responsabilidade da Câmara Municipal de 
Cuiabá para fins de execução de serviços e trabalhos relacionados à Câmara Municipal;

3. Manutenção:  conjunto de ações ou tarefas técnicas para 
manter os veículos da frota em condições adequadas de uso;

4. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

5.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  os  procedimentos  relacionados  ao  uso, 
guarda, conservação e manutenção dos veículos da Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta Instrução Normativa abrange o servidor condutor,  a 
Secretaria de Patrimônio e Manutenção. 

IV. BASE LEGAL 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal 
em se tratando de uso, guarda, conservação e manutenção de veículos oficiais. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. O chefe do Núcleo de Patrimônio deverá enviar até o dia 
31  de  maio  de  cada  ano  ao  Secretário  de  Patrimônio  e  Manutenção  as  programações  de 
aquisições de combustíveis, pneus, assim como das contratações de serviços de manutenções 
com o objetivo de subsidiar a elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte;

2. As  aquisições  de  veículos,  combustíveis,  pneus  e  a 
contratação  de  serviços  de  manutenção  serão  realizadas  pela  Secretaria  de  Patrimônio  e  
Manutenção, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas 
do Sistema de Compras, Licitações e Contratos.

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. É atribuição do chefe de cada setor requerer  o uso dos 
veículos;

2. São  atribuições  do  motorista  conduzir  defensivamente  o 
veículo;  exigir  dos passageiros o uso do cinto de segurança;  entregar ao chefe do |Núcleo de  
Patrimônio as notificações que, porventura, receber; comunicar ao chefe do Núcleo de Patrimônio  
os casos de falta de equipamentos e acessórios obrigatórios, a ocorrência de sinistros bem como  
as anormalidades referentes a nível de água, bateria, radiador, óleo do motor etc;

3. São atribuições do chefe do Núcleo de Patrimônio:
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• manter  cópia  e  controle  das  datas  de  vencimento  da 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos Motoristas Oficiais;

• manter a Ficha de Controle de veículo, contemplando todas 
as  informações necessárias  ao acompanhamento  das condições  mecânicas,  com registro  das 
revisões preventivas ou corretivas e equipamentos de uso obrigatório;

• manter  controle  da saída de cada veículo,  com registros 
de: deslocamento, data/hora, quilometragem de saída e chegada, nome do motorista, serviço a ser 
realizado e Unidade solicitante;

• manter controle, por meio de planilhas, do abastecimento 
dos veículos e das médias de quilometragem por veículo;

• encaminhar  à  Secretaria  de  Controle  Interno  as 
informações constantes da Ficha de Controle de Veículos(gastos  mensais com abastecimento, 
manutenção e média de consumo de combustível por quilômetro rodado);

• tomar as providências cabíveis e informar à Secretaria de 
Patrimônio e Manutenção todos os acontecimentos envolvendo sinistro de veículo;

• supervisionar uso, guarda, manutenção e conservação dos 
veículos oficiais;

• manter  a  guarda  de  toda  documentação  obrigatória  dos 
veículos oficiais, comunicando o respectivo vencimento do licenciamento e seguro obrigatório à 
Secretaria de Patrimônio e Manutenção;

VII. DOS PROCEDIMENTOS

1. As  aquisições  de  veículos,  combustíveis,  pneus  e  a 
contratação  de  serviços  de  manutenção  serão  realizadas  pela  Secretaria  de  Patrimônio  e 
Manutenção, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas 
da Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos;

2. O  licenciamento  e  as  apólices  de  seguros  dos  veículos 
serão centralizados na Coordenadoria  de Administração,  que manterá registro  cronológico das 
datas de vencimentos e controle sistemático sobre tais registros;

3. A solicitação de veículos para deslocamento local deverá 
ser encaminhada pelo chefe de cada setor ao Secretário de Patrimônio e Manutenção;

4.  Todos  os  deslocamentos  dos  veículos  deverão  ser 
registrados pelos condutores na Ficha de Controle de Veículos, na qual constará os seguintes 
apontamentos: o tipo do veículo, a placa, o nome do condutor, o solicitante do veículo, a data e a  
hora de saída e chegada, o servi - ço realizado, o local e a quilometragem de saída e chegada;

5. Encerrado o expediente, todos os veículos serão recolhidos 
na garagem da Câmara Municipal de Cuiabá, com exceção das situações decorrentes de viagem 
ou de necessidade de serviço fora do expediente normal, devidamente justificadas;

6. Caberá ao condutor  do veículo a responsabilidade pelas 
infrações decorrentes de atos praticados por ele na direção do veículo, nos termos do Código 
Nacional de Trânsito, garantido o direito de ampla defesa e do contraditório

VIII. CONSIDERAÇÕES 

1. A apuração das denúncias de uso irregular de veículos ou 
o descumprimento aos ditames contidos nesta Instrução Normativa, bem como os casos omissos,  
serão  apurados  por  determinação  da  Secretaria  de  Patrimônio  e  Manutenção,  com 
acompanhamento da Secretaria de Controle Interno, sujeitando o infrator e o seu superior imediato, 
quando for o caso, às penalidades administrativas cabíveis.

2. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                        Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá Secretária de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 006/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre normas e procedimentos de limpeza e conservação em 
todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

2.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar os procedimentos de serviços de limpeza e 
conservação em todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta Instrução Normativa abrange todas as  unidades da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal 
em se tratando de serviços de limpeza e conservação. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. Deverá  ser  procedida  a  coleta  seletiva  do  papel  para 
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. São atribuições do setor de limpeza da Câmara Municipal 
de Cuiabá:

• A execução  dos  serviços  de  limpeza  e  conservação  de 
todas as unidades da estrutura organizacional e áreas externas da Câmara Municipal de Cuiabá; 

• Comunicar  as  unidades,  com  antecedência,  quaisquer 
alterações na rotina de execução dos serviços de limpeza e conservação que possam interferir no  
andamento das atividades desenvolvidas; 

• Comunicar  ao  Secretário  de  Gestão  Administrativa 
quaisquer eventuais irregularidades ocorridas na execução dos serviços de limpeza e conservação

VII. DOS PROCEDIMENTOS

1. Os seguintes serviços devem ser realizados diariamente: 
• Realizar  a  limpeza  das  mesas,  armários,  arquivos, 

prateleiras,  persianas,  peitorais,  molduras  de portas  e  janelas,  bem como dos demais  móveis 
existentes,  inclusive  aparelhos  eletro-eletrônicos,  extintores,  etc.,  por  meio  de  pano  úmido  e  
produto de limpeza adequado; 

• Proceder  a  lavagem  de  bacias,  assentos  e  pias  dos 
sanitários com saneante domissanitário desinfetante; 

• Remover  capachos e tapetes-passadeiras,  procedendo a 
sua limpeza; 

• Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de 
madeiras e vinílicos; 

• Varrer,  vasculhar  e  passar  pano  úmido  com produto  de 
higienização,  em  todos  os  pisos,  sejam  vinílicos,  de  cerâmica,  mármore,  marmorite,  
emborrachados, porcelanatos e granitos de todas as unidades (salas, privativos, corredores, lances 
de escada e saguões) e polir balcões; 

• Limpar  com  saneantes  domissanitários  todas  as 
dependências  sanitárias  (serviço  a  ser  executado  de  hora  em  hora),  copas  e  outras  áreas  
molhadas; 

• Abastecer  com  papel  toalha,  papel  higiênico,  refis 
desinfetantes e sabonete líquido os sanitários, sempre que necessário; 

• Retirar  o  pó,  limpar  e  higienizar  todos  os  móveis  e 
utensílios (balcões, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, aparelhos telefônicos/fax, computares (CPU, 
monitores,  teclados,  mouse,  impressoras,  scanner),  armários,  quadros,  quadros  elétricos,  
ventiladores, aparelhos de ar condicionado, persianas,  estantes,  extintores de incêndio, metais, 
janelas, vidros, paredes, divisórias, cinzeiros, cestos de lixo, portais, grades, objetos decorativos,  
etc.; 

• Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e 
assentos dos refeitórios antes e após as refeições; 

• Retirar o lixo uma vez ao dia, acondicionado-o em sacos 
plásticos e removendo-o para local apropriado; 

• Limpar os corrimãos com produto adequado; 
• Promover a substituição dos garrafões de água mineral nos 

bebedouros, sempre que solicitado pelas unidades;
• Executar demais serviços considerados necessários e não 

elencados nos dispositivos acima
2. Os  seguintes  serviços  devem  ser  executados 

semanalmente:
• Realizar limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos; 
• Aspirar  o  pó,  três  vezes  por  semana,  em  todo  o  piso 

acarpetado do Plenário e demais unidades que tenham o piso revestido com carpete; 
• Realizar limpeza, com produtos adequados, de divisórias e 

portas revestidas de fórmica e janelas, internas e externamente; 
• Realizar limpeza, com produto neutro, de portas/batentes a 

óleo  ou  verniz  sintético,  assim  como  limpar  com  produto  adequado  esquadrias,  basculante,  
rodapés, espelhos de interruptores e tomadas elétricas; 

• Lustrar  todo  o  mobiliário  envernizado  com  produto 
adequado e passar flanela nos móveis encerados; 

• Limpar com produto apropriado, as forrações de couro ou 
plástico em assentos e poltronas; 

• Limpar e polir  todos os metais,  como válvulas,  registros, 
sifões, fechaduras, etc.; 

• Lavar  os  balcões  e  os  pisos  vinílicos,  de  mármore,  de 
cerâmica, de marmorite, emborrachados, granitos e porcelanatos com produto adequado, encerar  
e lustrar; 

• Passar  pano  úmido  com saneantes  domissanitários  nos 
aparelhos de telefones, fax e equipamentos de informática; 

• Limpar  os  espelhos  com pano  umedecido  em álcool  ou 
produto adequado, duas vezes por semana; 

• Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em 
geral;

• Raspar  e  remover,  por  meio  de  ação  química  não 
corrosiva, manchas e sujeiras incrustadas; 

• Lavar e desinfetar os coletores de lixo; 
• Executar demais serviços considerados necessários e não 

elencados nos dispositivos acima.
3. Os  seguintes  serviços  devem  ser  executados 

quinzenalmente:
• Lavar  e  limpar  os  bebedouros  de  água,  com  produtos 

adequados; 
• Limpar todos os vidros (face interna e externa), aplicando-

lhes produtos antiembaçantes; 
• Limpar  fachadas  envidraçadas  (face  externa),  em 

conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes; 
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• Limpar os dutos e as bocas de insuflamento/saída do ar 
condicionado; 

 
• Executar demais serviços considerados necessários e não 

elencados nos dispositivos acima;

4. Os seguintes serviços devem ser realizados mensalmente:
• Limpar globos, calhas e luminárias por dentro e por fora;
• Limpar forros, paredes e rodapés;
• Limpar  cortinas,  aspirar  o  pó,  com  equipamentos  e 

acessórios adequados;
• Limpar persianas, com produtos adequados;
• Remover manchas de paredes;
• Limpar,  engraxar  e  lubrificar  portas,  grades,  basculantes, 

caixilhos, peitorais e janelas (de forro, malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); 
• Inspecionar  esgotos  internos  e  externos,  limpando  e 

desinfetando-os se for o caso;
• Vasculhar  todas  as  paredes,  tetos,  divisórias  e  áreas 

internas e externas; 

VIII. CONSIDERAÇÕES 

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                             Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá           Secretária de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 007/2017 – VERSÃO 01

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção
Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção/ Secretaria de Controle Interno 
Data de Aprovação: 12/06/2017

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo serviço de copa 
da Câmara Municipal de Cuiabá

I. DOS CONCEITOS:

1. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração 
das Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas 
atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho;

2.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por 
autoridades administrativas, normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou 
modificar o texto da norma que complementam.

II. FINALIDADE 

1. Regulamentar  os  procedimentos  do  serviço  de  copa  da 
Câmara Municipal de Cuiabá.

III. ABRANGÊNCIA 

1. Esta Instrução Normativa abrange todas as  unidades da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 

IV. BASE LEGAL 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal 
em se tratando de serviços de copa. 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. O  serviço  de  copa  funcionará  no  mesmo  horário  de 
expediente da Casa.

VI. ATRIBUIÇÕES 

1. São atribuições do serviço de copa da Câmara Municipal 
de Cuiabá:

• O serviço de  copa e  cozinha compreende  as  atividades 
relativas ao preparo de alimentos e a sua distribuição, a limpeza dos locais de trabalho, utensílios e 
equipamentos utilizados, dentre outras tarefas de natureza correlata;

• Os  serviços  devem  ser  executados  de  acordo  com  as 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, especialmente as editadas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

• Manter os utensílios e equipamentos de copa e cozinha em 
perfeitas condições de higiene;

• Manter o ambiente da copa sempre limpo e higienizado
• Preparar  e  disponibilizar  café  aos  Gabinetes  de 

Vereadores, Secretarias e demais setores, no período da manhã;
• Os equipamentos e materiais utilizados na copa, tais como 

geladeiras,  fogões, fornos, cafeteiras,  entre outros,  deverão atender única e exclusivamente às 
necessidades da Casa; 

•  Não enxugar o suor com as mãos, panos de prato, panos 
de copa, guardanapos, aventais ou qualquer outra peça da vestimenta;

• Não permitir fluxos de pessoas estranhas e servidores no 

interior da cozinha;
• Usar equipamentos de Proteção Individual oferecido pela 

instituição,  tais  como  touca,  avental,  sapato  fechado  antiderrapante  e  luvas  no  caso  de  
manipulação de alimentos;

• Os alimentos devem ser armazenados em local separado 
dos produtos de limpeza

VII. CONSIDERAÇÕES 

1. Qualquer  omissão  ou  dúvida  gerada  por  esta  Instrução 
Normativa deverá ser esclarecida junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de 
Controle Interno; 

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir da mesma;

Cuiabá, 12 de junho de 2017.

Justino Malheiros Neto                                                  Mírian Elisabeth Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                Secretária de Controle Interno 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ATOS

EXTRATO DE CONTRATO N.º 007/2017.

Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte – MT
Contratada: Liz Serviços Online Ltda
Contrato: 007/2017
Data da Assinatura: 25/08/2017
Valor: R$ 7.200,00

Vencimento: 25/08/2018

Objeto:  Prestação  de  serviços  técnicos  especializados  no 
gerenciamento, divulgação e publicação on-line dos atos oficiais de efeito externo da Câmara de 
Guarantã do Norte – MT, (Lei Orgânica, Leis Municipais, Leis Complementares, Leis Ordinárias,  
Regimento  Interno,  Decretos  Legislativos  e  Resoluções)  na  rede  mundial  de  computadores, 
utilizando  sistema  que  propicia  legalidade,  publicidade,  economia  e  praticidade  no  acesso  e 
pesquisa aos atos oficiais pelas autoridades públicas e pela população.

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO N.º 008/2017.

Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte – MT
Contratada: Brizzi Trizzi Comunicações Ltda - ME
Contrato: 008/2017
Data da Assinatura: 31/08/2017
Valor: R$ 13.200,00

Vencimento: 31/12/2017

Objeto: Contratação de serviços de emissora de rádio, com frequência 
modulada para prestação de serviços de radiodifusão através de spots de 60 segundos dos atos  
do Legislativo, em Guarantã do Norte e região.

Celso Henrique Batista da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Edital nº. 009/2017
EXTRATO DE PORTARIA DO ANO 2017
 
Portaria nº. 016/2017 –  R E S O L V E: Artigo 1º - nomear o Senhor 

Rílis  Evangelista  de  Oliveira,  portador  do  RG:  nº  11950358  SSP/MT  e  CPF:  839.106.971-00, 
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado, a Rua Historiador Rubens de Mendonça, 
3061, Apto 201 – Bairro; Jardim Eldorado – Cuiabá - MT, para exercer as funções de Procurador  
Jurídico, conforme a Lei nº. 1.436/2017. Artigo 2º - Compete ao Procurador Jurídico: I – Assessorar  
os Vereadores e demais funcionários do Legislativo nos assuntos jurídicos da Câmara Municipal de 
Guiratinga MT; II- Emitir Parecer sobre consultas formuladas pelo Presidente, demais Vereadores  
ou pelos Órgãos da Câmara, sob o aspecto jurídico e legal; III - Acompanhar junto aos órgãos 
públicos  e privados na Capital  do Estado de Mato Grosso,  as  questões de ordem jurídica de  
interesse da Câmara Municipal de Guiratinga MT. Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data  
de sua publicação,  revogando-se as disposições em contrário.  REGISTRE-SE PUBLIQUE- SE 
CUMPRA-SE. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga, Mato Grosso, aos 10 
de maio de 2017.  Luiz Mario Pires de Araújo.  Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga – 
MT. 
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