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Afonso Cláudio, 08 de janeiro de 2021. 
 
Prezados, 
 
 
A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, imbuída em suas atribuições de monitoramento, vem pelo 
presente divulgar a importância das Instruções Normativas no âmbito institucional, devido a necessidade de 
padronização dos procedimentos, em conformidade com as exigências legais e servindo como base e auxílio 
para qualquer servidor desenvolver suas atividades, resguardando sua atuação e definindo parâmetros para 
execução de suas tarefas. 
 
Entretanto verifica-se que algumas Instruções Normativas estão desatualizadas e pouco difundidas entre os 
servidores, necessitando alterações ou atualizações devido aos fatores organizacionais, legais e/ou técnicos.  
 
Observações Importantes: 
 
1) A Instrução Normativa é definida como uma norma administrativa complementar que visa disciplinar a 
execução de determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público, detalhando mais especificamente 
e com maior precisão o conteúdo de determinada Lei, Decreto ou Portaria, explicando de forma mais clara os 
direitos e obrigações já previstos e descrevendo um procedimento a ser adotado para dar efetividade ao 
imposto nestes mandamentos legais. Assim, importante analisar a hierarquia entre as normas, devendo guardar 
consonância com o ordenamento a que se submetem, nunca inovando ou colidindo com o disposto nestas 
regras.  
 
2) É uma exigência manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 
pelo fiel cumprimento da mesma, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização 
dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações, tendo em vista que são normas, 
publicadas através de Decretos, com observância obrigatória. 
 
3) Devido à grande rotatividade da Administração Pública, as Instruções Normativas se tornam uma aliada, uma 
vez que os novos servidores podem consultá-las a fim de executar de forma correta os procedimentos de rotina 
relativos à sua Unidade/Secretaria, desde que utilizadas de forma eficaz pelos setores, retratando a realidade 
das atividades desenvolvidas. 
 
4) Outra vantagem da Instrução Normativa está na impessoalidade nos procedimentos de rotinas internas, já 
que quando realmente colocadas em prática, devem ser seguidas por todos, evitando tratamento diferenciado 
para alguns, protegendo e justificando a atuação do servidor de maneira igualitária para todos, resguardando 
seus atos. 
 
As normas de procedimentos que compõem cada Sistema Administrativo, são elaboradas por servidores 
designados pelos Secretários Municipais, que atuam diretamente nas atividades típicas da Administração 
Municipal, nomeados através de Portaria como Representantes dos Sistemas, responsáveis por promover 
discussões e levar ao conhecimento dos demais servidores dos setores, para definirem em conjunto as rotinas 
de trabalho e identificarem a necessidade de atualização. Assim, solicitamos aos Secretários, que indiquem 
servidores como Representantes do Sistema para nomeação, visando um maior empenho e envolvimento para 
realizar essa revisão e acompanhamento das IN´s.  
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Cabe a cada servidor Representante do Sistema, conforme Instrução Normativa SCI nº 001/2012, as seguintes 
atribuições: 
 

• Promover discussões técnicas para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos e respectivos 
procedimentos, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

• Promover sua divulgação e implementação; 

• Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 

• Atender às solicitações na fase de sua formatação, quanto ao fornecimento de informações e à 
participação no processo de elaboração; 

• Alertar a unidade responsável sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, 
objetivando sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
controle e o aumento da eficiência operacional;  

• Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo fiel 
cumprimento da mesma; 

 
Cada Instrução Normativa é composta basicamente por: 
 
I - Finalidade  
II - Abrangência  
III - Conceitos  
IV -Base legal e regulamentar  
V - Responsabilidades  
VI - Procedimentos  
VII - Considerações finais  
VIII - Fluxograma 
 
Para facilitar a análise sugerimos maior enfoque e atenção nos itens Procedimentos e Fluxogramas, que são o 
teor da norma, ressaltando novamente que estão defasados e precisam de reformulação ou atualização, mas 
servem de base para o entendimento. Já os demais, na sua maioria, estão repetitivos e sem critérios, sendo 
necessário alteração. 
 
Dessa forma, seguem por e-mail as Instruções Normativas respectivas a cada Secretaria e enfatizamos 
novamente a necessidade de revisão, atualização e obediência as Instruções Normativas. 
 
Valemo-nos, desta oportunidade, para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 
 
 
 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal 

 

 


