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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 002/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção 

Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e Manutenção/ Secretaria de 

Controle Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos de recebimento, registro, 

tramitação, controle e expedição de documentos na Câmara 

Municipal de Cuiabá 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. 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; 

2.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam. 

 

II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar os procedimentos de recebimento, registro, tramitação, controle e expedição de 

documentos para todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 

Cuiabá e usuários externos. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Cuiabá e o público externo.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal em se tratando de 

recebimento, registro, tramitação, controle e expedição de documentos.  

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1. Constitui obrigação de todos os servidores lotados no setor de protocolo a guarda, zelo e 

conservação dos documentos sob sua responsabilidade; 
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2. Os servidores lotados no setor de protocolo poderão ser chamados à responsabilidade pelo 

desaparecimento ou perecimento de documento que lhes foi confiado; 

 

VI. ATRIBUIÇÕES   

 

1. São atribuições do setor de protocolo da Câmara Municipal de Cuiabá: 

 Receber documentos em geral; 

 Preparar, encaminhar e expedir documentos; 

 Informar a tramitação de processos; 

 Promover a distribuição dos documentos de âmbito interno e externo; 

 Administrar o controle do fluxo das correspondências enviadas diariamente ao 

Correio; 

 Comunicar as unidades, com antecedência, quaisquer alterações de horário de 

recebimento das solicitações, mantendo contato direto com os responsáveis para efeito 

de controle e orientações gerais;  

 Comunicar ao Secretário de Patrimônio e Manutenção quaisquer eventuais 

irregularidades ocorridas na entrega de documentos; 

 Fazer cumprir os horários definidos para distribuição interna e externa dos 

documentos recebidos, providenciando a sua organização com antecedência 

 Arquivar toda documentação relacionada ao setor tais como fichas de cadastramento, 

guias de tramitação, livro próprio, livro de protocolo de correspondência, entre outros; 

 

2. É atribuição do servidor responsável pelo setor de protocolo receber da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos a fatura mensal acompanhada de todos os certificados de postagens e 

encaminhá-la para a Secretaria de Patrimônio e Manutenção. 

 

VII. DOS PROCEDIMENTOS 

 

1. Compete ao setor de protocolo receber todos os documentos apresentados na Câmara 

Municipal de Cuiabá, promovendo sua distinção entre os que se referirem a processos e os 

documentos relativos à correspondência tais como, convites, folhetos e prospectos, avisos, 

mensagens de congratulações e felicitações, revistas e jornais, cartões em geral e documentos 

de natureza particular dirigidos a servidores e vereadores; 

2. No momento do recebimento dos documentos definidos como processo, o servidor do setor 

de protocolo, irá carimbar a via do requerente/interessado que servirá como comprovante de 

entrega; 

3. Os documentos definidos como processos serão registrados em livro próprio, com páginas 

numeradas, contendo o número do processo, o nome do requerente e a data de recebimento; 

4. Após o registro em livro próprio, o servidor responsável pelo setor irá efetuar o lançamento 

das informações em documento denominado Ficha de Cadastramento, contendo os seguintes 

dados: 1. Interessado; 2. Andamento inicial; 3. Assunto; 4. Outros; 5. Nome por extenso do 

servidor responsável pelo recebimento e sua assinatura; 6. Nome por extenso do recebedor e 

sua assinatura; 7. Tramitação do processo no verso da ficha, devendo ser utilizada a 
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codificação (CMT – Código dos Motivos de Tramitação) constante na margem superior 

esquerda da ficha; 

5. Além da Ficha de Cadastramento mencionada no item 4, deve ser preenchido o formulário 

Guia Tramitação em três vias (1ª via protocolo geral, 2ª via recebedor, 3ª via remetente), 

contendo os seguintes dados:  

 Destinatário;  

 Remetente; 

 Nº de Protocolo e CMT;  

 Data;  

 Assinatura do servidor do setor de protocolo;  

 Data, nome e assinatura do remetente;  

 Data, nome e assinatura do recebedor; 

6. A Ficha de Cadastramento e a Guia de Tramitação são os documentos aptos a comprovar a 

entrega dos processos por meio do setor de protocolo aos destinatários; 

7. Efetuado o lançamento na Ficha de Cadastramento, o processo será autuado de acordo com o 

seguinte procedimento:  

 Colocação em pasta própria que deverá ser preenchida com a data da entrega, 

exercício, interessado, assunto, localidade, data do documento e andamento;  

 Emissão e afixação da etiqueta do sistema de protocolo na capa do processo, na 1ª 

via do documento e na Ficha de Cadastramento; 

8. O Andamento dos documentos definidos como processos se dará por meio da Guia de 

Tramitação e seu registro ocorrerá no sistema de protocolo, devendo, a sua entrega ser 

realizada obrigatoriamente no mesmo dia em que for recebido; 

9. Os documentos recebidos como correspondência serão carimbados com a data do 

recebimento e assinatura do servidor responsável, em seguida, serão registrados em livro 

próprio, com páginas numeradas, contendo o nome do remetente, o nome do destinatário e a 

data do recebimento; 

10. A entrega dos documentos definidos como correspondência será, obrigatoriamente, realizada 

no mesmo dia em que for recebida no setor de protocolo, exceto nas situações em que for 

entregue após o encerramento do expediente, situação que autoriza a sua distribuição no dia 

seguinte; 

11. O setor de protocolo da Câmara Municipal de Cuiabá receberá os documentos para 

expedição nos horários de 07:45 às 11:40 horas, de segunda a sexta-feira; 

12. Os documentos a serem expedidos deverão ser organizados, conferidos e devidamente 

envelopados pelos respectivos remetentes, a fim de possibilitar que a entrega ocorra dentro 

da normalidade; 

13. A expedição de documentos por meio de mensageiro será realizada por servidor da Câmara 

Municipal, devidamente autorizado para esta finalidade e preferencialmente lotado no setor 

de protocolo; 

14. Os documentos que porventura não forem distribuídos pelo setor de protocolo na data do seu 

recebimento, devido a motivo de força maior, serão distribuídos no turno de trabalho 

subseqüente; 
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15. O servidor responsável pelo setor de protocolo manterá a organização e controle de escala, 

elaborando o roteiro/cronograma de entregas dos documentos para expedição; 

16. Após a realização da entrega dos documentos, o servidor apresentará ao responsável os 

comprovantes de entrega, devidamente assinados pelos destinatários, para posterior envio aos 

respectivos remetentes; 

17.  A expedição de documentos por meio de serviços de postagens da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos será realizada pelo Setor de Protocolo, com base na exigência de 

Comunicação Interna emitida pelo interessado ao Secretário de Gestão de Patrimônio e 

Manutenção da Casa, contendo a descrição do que está sendo solicitado, a quantidade, a 

justificativa/fundamentação para a realização da despesa, a data, a assinatura do solicitante e 

a autorização do Secretário; 

18. Após a realização do procedimento descrito no item 17, o servidor responsável pelo setor de 

protocolo entrará em contato com a agência do Correio objetivando o recolhimento da 

correspondência, e em seguida preencherá o formulário denominado “Certificado de 

Postagem” em 3 (três) vias, registrando a saída da correspondência em livro próprio 

contendo a quantidade de correspondência, a descrição, a data, o remetente, o funcionário do 

Correio e a assinatura do mesmo; 

19. A expedição de documentos por meio de serviços de postagens se dará preferencialmente na 

modalidade de postagem simples, porém nos casos em que for indispensável a comprovação 

da entrega do documento, será utilizada a postagem com registro (AR - aviso de 

recebimento), e quando a situação exigir urgência no prazo de entrega, será utilizada a 

postagem por sedex, desde que justificada a necessidade pelo solicitante e devidamente 

autorizada pelo Secretário de Patrimônio e Manutenção; 

20. As solicitações ao setor de protocolo após o horário de expediente e caracterizadas como 

urgentes, serão encaminhadas à consideração do Secretário de Patrimônio e Manutenção, 

para as providências de prioridade de expedição, mediante manifestação por escrito do 

solicitante 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES  

 

1. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de Controle Interno;  

2. 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  


