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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; 
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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.  

 

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;  
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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;  
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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  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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