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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA 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. 
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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. 
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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. 
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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  

 

 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  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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