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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  

 

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.  
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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; 
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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  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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