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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA 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. 
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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; 
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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 
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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; 
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§ 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 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; 
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§ 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  

 

 

      

  


