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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 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. 
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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;  
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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;  
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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  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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