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0 Controlador Interno da Câmara Municipal de Itapevi. no uso de 

suas atribuiçOes conferidas pela Resolucao n° 17/2013 de 03 de dezembro de 

2013: corn base nos artigos 31. 70 e 74 da Constituicäo Federal. no artigo 150 da 

Constituicao do Estado. artigo 59 da Lei Complernentar n° 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal): 

CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre a produco de 

INSTRUçOES NORMATIVAS a respeito das rotinas de trabaiho a serem 

observadas pelas diversas unidades da estrutura do Poder Legislativo do 

Municipio de Itapevi. objetivando a implernentaçäo de procedimentos de 

controle ('Norma das Normas); 

CONSIDERANDO que as instruçOes normativas abrangern todas as 

unidades da estrutura organizacional interna deste Poder Legislativo, quer como 

executoras de procedimentos, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e 

inforrnacoes em rneio documental ou informatizado. 

RESOLVE: 
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Art. 10  Flea instituida a INSTRUcAO NORMATIVA corno o 

docui'nento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 

padronizacão na execuco de atividades e rotinas de trabaiho, abrangendo todos 

os setores da estrutura organizacional do Poder Legislativo de Itapevi. quer sejarn 

executores de tarefas. fomecedores ou receptores de dados e inforrnaçOes em 

rneio fisico ou informatizado. 

Art. 20  Para fins desta Tnstrucão Normativa entende-se corno: 

I - Instrução Normativa: documento que estabelece normas internas 

relacionadas aos procedirnentos de padronizacao na execução de atividades e 

rotinas de trabaiho que dev em processar de forma constante e periódica: 

II - Manual de Rotinas Internas: descricäo detaihada das rotinas e 

procedirnentos que deveräo ser observados no desenvolvirnento de tarefas e 

atividades dos diversos setores e departarnentos. 

III - Consolldação de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle: 

a coletãnea de InstruçOes Normativas e Manuals de Rotinas Internas. 

IV - Fluxograma: a dernonstracão gráfica das rotinas de trabaiho 

relacionada a cada sistema administrativo, corn a identificaçao da unidade 

executora. 

V - Sistema: o conjunto de acOes que. coordenadas, concorre para urn 

determinado firn. 

VI - Sistema Administrativo: o conjunto de atividades afins. 

relacionadas a funcOes finalIsticas ou de apoio, distribuldas em diversas unidades 

da organizacão e executadas sob a orientação técnica do respectivo orgäo central. 

corn o objetivo de atingir algurn resultado. 

VII - Ponto de Controle: os aspectos relevantes em urn sistema 

administrativo, integrantes das rotinas de trabaiho ou na forma de indicadores. 
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sobre os quais, em função de sua irnportância. grau de risco ou efeitos 

posteriores, deva haver algum procedirnento de controle. 

VIII - Procedimentos de Controte: os procedimentos inseridos nas 

rotinas de trabalho corn o objetivo de assegurar a conformidade das operacOes 

inerentes a cada ponto de controle. visando restringir o cometimento de 

irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio pUblico. 

IX - Sistema de Controle Interno: o conjunto de procedimentos de 

controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados ao longo da 

estrutura organizacional sob a coordenação. orientacâo técnica e supervisâo da 

unidade responsável pela coordenaço do controle interno. 

X - Controladoria Interna da Cãmara Municipal: Orgo autônorno. 

corn atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos. vinculada 

diretamente a Mesa Diretiva. corn o objetivo de avaliar a ação administrativa e a 

gestão fiscal dos administradores do Legislativo, por intermédio da fiscalizaço 

contábil. financeira. orcarnentaria. operacional e patrimonial. quanto a legalidade. 

legitirnidade e economicidade. Relacionar-se corn a Controladoria do Sisterna de 

Controle Interno do Poder Executivo (quando instalada). no que diz respeito as 

instrucOes e orientaçOes normativas de caráter técnico-adrninistrativo, e fica 

adstrita as auditorias e as dernais formas de controle adrninistrativo. instituIdas 

corn o objetivo de proteger o patrimônio püblico contra erros. fraudes e 

desperdIcios. 

XI - Responsáveis por setores: o responsável por cada setor que 

cornpOem a estrutura administrativa da Cãmara Municipal. conforme composiçào 

do organograrna; 

XII - Setores Operacionais: os setores diversos da estrutura 

organizacional sujeitos as rotinas de trabaiho e aos procedimentos de controle 

estabelecidos nas instrucOes normativas. 
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 Art. 3° A Unidade Responsável a quem se destina a instruçäo normativa 

deverá: 

I - promover discussOes técnicas corn as Unidades Operacionais e corn 

a Controladoria Interna do Legislativo. para definir as rotinas de trabaiho e 

identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle. objetos 

da Instrucao Normativa a ser elaborada: 

II - prornover a sua divulgacão e imp1ernentaco: 

III - orientar as areas executoras e supervisionar a aplicacao da 

Instruço Normativa. cornunicando irnediatamente o Controlador Interno sobre 

as necessidades de atualização e correcäo de rurnos. para o pleno alcance de seu 

objetivo. 

Art. 4° A Unidade Executora da Instruçäo Normativa deverá: 

I - atender as solicitacOes da Unidade Responsável pela Instrucäo 

Normativa na fase de sua formatacäo, quanto ao fornecimento de informacOes e a 

participacäo no processo de elaboraçäo 

II - alertar a Unidade Responsável pela Instruçâo Normativa sobre 

alteraçOes que se fizerem necessárias nas rotinas de trabaiho. objetivando a sua 

otirnizaçâo. tendo em vista, principalmente, o aprirnorarnento dos procedimentos 

de controle e o aurnento da eficiência operacional: 

III - manter a Instrucao Normativa a disposiçao de todos os 

funcionãrios da unidade. velando pelo fiel cumprimento da mesma 

IV - cumprir fielmente as deterrninaçOes da Instrucao Normativa, em 

especial quanto aos procedimentos de controle e quanto a padronizaçao dos 

procedimentos na geracão de docurnentos. dados e inforrnaçOes. 
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Art. 5° A Controladoria Interna, no que tange as InstruçOes Normativas 

deverá: 

I - elaborar as InstrucOes Normativas e suas atualizaçOes. em especial 

no que tange a identificaçao e avaliaçao dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 

II - avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada 

sisterna administrativo, propondo alteraçOes nas InstruçOes Normativas para 

aprirnoramento do respectivo controle ou mesmo a formatacao de novas 

InstruçOes Normativas:  

III - organizar e manter atualizado o manual de procedimentos. em 

meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a versâo 

vigente de cada Instruçao Normativa. 

Art. 60  As InstruçOes Normativas versarào sobre as rotinas de trabaiho a 

serem seguidas pelas diversas Coordenadorias e Setores desta Cárnara Municipal, 

bern como dos Pontos de Controles e Procedirnentos de Controle que serão 

efetuados sobre essas rotinas. 

§ 10 Tais InstrucOes serão elaboradas corn base no Manual de Rotinas 

internas: 

§ 2° Ficarn as Coordenadorias responsáveis pela elaboraçao dos Manuais 

de Rotinas Internas no prazo máxirno de 90 dias contados da publicacao desta 

Instrucão Normativa. 
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U . 	 Art. 7° A Instrucão Normativa obedecerá a seguinte forrnatação: 

Na identificacào: 

a) nürnero da Instruçao Normativa que deverá ser ünica e sequencial, 

corn aposiço do ano de sua expediçao. 

II - No conteuldo: 

a) especificar de forma sucinta a finalidade da Instrucão Normativa, 

que pode ser identificada mediante urna avaIiaço sobre quais os 

motivos que levaram a conclusão da necessidade de sua 

elaboraçao (sürnula). 

b) identificar 	o 	nome 	da 	Unidade 	Responsável. 	Quando 	os 

procedimentos estabelecidos na Instruçao Normativa devam ser 

observados, mesmo que parcialmente. por todas as unidades da 

• 1 

! 
estrutura organizacionaL esta condiçao deve ser explicitada. 

c)  uniformizar o entendimento sobre os aspectos mais relevantes 

inerentes ao assunto objeto da normatizaçâo. corn especial atencão 

nos casos da Instrução Normativa abranger a todas as unidades da 

estrutura organizacional. 

d)  indicar os principais instrurnentos legais e regulamentares que 

interferern ou orientarn as rotinas de trabaiho e os procedimentos 

de controle a que se destina a Instruçao Normativa. 

e)  especificar as responsabilidades da Unidade Responsável pelo 

cumprirnento da Instrucâo Normativa e das unidades executoras, 

inerentes a matéria objeto da norrnatizacäo; 

f)  descriçao das rotinas de trabaiho e dos procedimentos de controle. 

conforme dernonstradas no fluxograma, quando houver. 

g)  consideracOes 	finais 	para 	a 	inclusão 	de 	orientaçOes 	ou 

esclarecimentos adicionais. não especificadas anteriormente, tais 

corno: 
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1. medidas que poderäo ser adotadas e/ou consequências para 

os casos de inobservância a o que está estabelecido na 

lnstruçao Normativa; 

2. situacOes ou operaçOes que estäo dispensadas da 

• observância total ou parcial ao que está estabe1ecido 

3. unidade ou pessoas autorizadas a prestar esciarecirnentos a 

respeito da aplicaco da lnstrucão Normativa. 

IM 

Art. 8° A aprovacào da Instruçao Normativa ou suas alteracOes será 

• sempre do Presidente da Câmara Municipal, expressa em despacho especifico no 

corpo do próprio docurnento. 

Art. 9° E de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual perlodo desde que 

devidamente justificado. o prazo para que o Prcsidente da Câmara aprove ou 

proponha alteracOes na Instruçao Normativa. contados a partir do recebimento da 

mesma. 

§ 1° Caso finalizado o prazo e o presidente não tenha aprovado a 

Instruçao Norrnativa, caberá ao Vice-Presidente. em igual prazo. faze-b. 

Art. 10° Esta instrucao entra em vigor na data de sua publicacao. 
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Controladoria Interna da Cknara Municipal de Itapevi 

13 de outubro de 2014. 

. 

J ho César da Silva dos Santos 

Controla 	Interno da mara Municipal de Itapevi 

APROVO PUBL1 UE-SE. 

Em 04 	4d 

Dr. Paulo\Rogie o e Alm,ida 

Presidente da dmara Municjp(de Itapevi 
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