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planialtimétrico e cadastral da faixa de 
caminhamento do conduto de recalque; 

·   Projeto de arquitetura, paisagismo e 
urbanização      (vide tab. 3.1); 

·   Projeto estrutural (vide tab. 3.1); 

·   Projeto de instalações elétricas (vide 
tab. 3.1); 

·   Projeto de instalações hidrossanitárias 
(vide tab. 3.1); 

·   Detalhe esquemático dos dispositivos 
(tubulações, conexões e equipamentos) 
com indicação das dimensões (diâmetros 
e comprimentos).   

Memorial ·   Estudo de concepção, inclusive 
justificativa da alternativa selecionada; 

·   Estudos geotécnicos da área de projeto; 

·   Descrição simplificada do 
empreendimento; 

·   Definição das etapas de construção, dos 
parâmetros utilizados e da cota de 
máxima enchente;  

·   Definição e dimensionamento dos 
aparelhos, equipamentos e acessórios;  

·   Definição e dimensionamento das obras 
civis; 

·   Definição de aspectos de operação e 
manutenção da elevatória.   

Especificações ·   Materiais; 

·   Serviços; 

·   Equipamentos. 
Projeto de Rede 
Coletora 

Desenho ·   Levantamento topográfico 
planialtimétrico da área de projeto e de 
suas zonas de expansão, inclusive 
delimitação das bacias e sub-bacias de 
esgotamento, identificação de obstáculos 
superficiais e subterrâneos, bem como 
cadastro da rede coletora existente; 

·   Traçado da rede coletora projetada, com 
indicação das dimensões dos condutos 
por trecho (diâmetro e comprimento) e 
do posicionamento dos órgãos acessórios, 
inclusive suas principais cotas (terreno, 
tubulação de chegada e saída); 

·   Detalhe dos órgãos acessórios (poço de 
visita, caixas de passagem, etc.) da rede 
coletora, com suas respectivas 
dimensões; 

Memorial ·   Estudo de concepção, inclusive 
justificativa da alternativa selecionada; 

·   Estudos geotécnicos da área de projeto; 

·   Descrição simplificada do 
empreendimento; 

·   Definição das etapas de construção e 
dos parâmetros utilizados;  

·   Dimensionamento hidráulico da rede; 

·   Definição de aspectos de operação e 
manutenção da rede.  

Especificações ·   Materiais; 

·   Serviços; 
Desenho ·   Levantamento topográfico 

planialtimétrico da faixa de projeto do 
interceptor, inclusive identificação de 
acidentes e obstáculos superficiais e 
subterrâneos; 

·   Traçado do interceptor em trechos retos 
em planta e em perfil, com indicação das 
dimensões dos condutos por trecho 
(diâmetro e comprimento) e do 
posicionamento dos órgãos acessórios, 
inclusive suas principais cotas (terreno, 
tubulação de chegada e saída); 

·   Detalhe dos órgãos acessórios (poços de 
visita), com sua respectivas dimensões; 

Projeto de 
Interceptores 

Memorial ·   Estudo de concepção, inclusive 

justificativa da alternativa selecionada; 

·   Estudos geotécnicos ao longo da diretriz 
provável do interceptor; 

·   Descrição simplificada do 
empreendimento; 

·   Definição das etapas de construção e 
dos parâmetros utilizados;  

·   Dimensionamento hidráulico do 
interceptor e dos órgãos acessórios; 

·   Definição de aspectos de operação e 
manutenção do interceptor.  

Especificações ·   Materiais; 

·   Serviços; 

 Tabela 3.6 – Limpeza Urbana 

Especialidade Elemento Conteúdo 

Desenho ·   Planta geral da área urbana com a 
setorização proposta; 

·   Planta dos setores com os respectivos 
itinerários; 

·   Detalhes de veículos (frota) e 
equipamentos. 

Especificação ·   Veículos (frota) e equipamentos; 

·   Mão-de-obra (equipes); 

·   Ferramentas, uniformes e EPIs. 

Projeto de Coleta 

Memorial ·   Dimensionamento dos equipamentos, 
veículos (frota) e mão-de-obra (equipes); 

·   Circuitos, freqüência, periodicidade e 
horários de coleta; 

·   Metodologia de execução dos serviços. 

Projeto de Disposição 
Final - Aterro 

Desenho ·   Levantamento planialtimétrico; 

·   Situação e implantação; 

·   Redes de drenagem de líquidos e gases; 

·   Vias de acesso e de serviço; 

·   Detalhes de drenos, queimadores de 
gases, lagoas, cercas, instalações. 

Especificação ·   Materiais, equipamentos e processos; 

·   Ensaios de controle e monitoramento 
ambiental. 

Memorial ·   Concepção do projeto; 

·   Métodos construtivos e de 
funcionamento; 

·   Plano de encerramento do aterro. 
Desenho ·   Planta das ruas e roteiros. 

Especificação ·   Equipes, materiais, uniformes e EPIs; 

·   Equipamentos e veículos, se mecanizada. 

Projeto de Varrição 

Memorial ·   Relação (nome e extensão) das vias e 
logradouros públicos a serem varridos; 

·   Roteiros, freqüência e horários da 
varrição; 

·   Metodologia de execução dos serviços. 

Continuação

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 01/2009

Dispõe sobre a produção de Instruções 
Normativas a respeito das rotinas de 
trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura da Admi-
nistração Direta e Indireta do Município 
de Petrolina - PE, objetivando a imple-
mentação de procedimentos de controle 
(“Norma das Normas”).

O COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO, no uso da atribuição que lhe confere os arts. 13, I 
e 14, IV, da Lei 2.206/09,

RESOLVE:

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a 
respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
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diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a 
implementação de procedimentos de controle (“Norma das 
Normas”).

I – CONCEITOS

1. INSTRUÇÃO NORMATIVA

Documento que estabelece os procedimentos a serem 
adotados objetivando a padronização na execução de ativi-
dades e rotinas de trabalho.

2. MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

Coletânea de Instruções Normativas.

3. FLUXOGRAMA

Demonstração gráfi ca das rotinas de trabalho relacio-
nada a cada sistema administrativo, com a identifi cação das 
unidades executoras.

4. SISTEMA

Conjunto de ações que, coordenadas, concorrem para 
um determinado fi m.

5. SISTEMA ADMINISTRATIVO

Conjunto de atividades afi ns, relacionadas a funções 
fi nalísticas ou de apoio, distribuídas em diversas unidades da 
organização e executadas sob a orientação técnica do respec-
tivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado.

6. PONTO DE CONTROLE

Aspectos relevantes de processos de trabalho, sobre 
os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efei-
tos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.

7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o 
objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a 
cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de irre-
gularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público.

8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Conjunto de normas, princípios, métodos e procedi-
mentos, coordenados entre si, que busca realizar a avaliação 
da gestão pública e dos programas de governo, bem como 
comprovar a legalidade, efi cácia, efi ciência e economicidade 
da gestão orçamentária, fi nanceira, patrimonial e operacional 
dos órgãos e entidades municipais.

II – BASE LEGAL

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de 
ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no 
sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do 
Município, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição 
Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000, além da Lei 
Municipal nº 2.206/09, que dispõe sobre o Sistema de Controle 
Interno do Município.

III - ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

As Instruções Normativas fundamentam-se na necessi-
dade da padronização de procedimentos e do estabelecimento 
de procedimentos de controle, tendo em vista as exigências 
legais ou regulamentares, as orientações da administração e 
as constatações da unidade responsável pela coordenação 
do controle interno no Poder Executivo, decorrentes de suas 
atividades de auditoria interna.

Cabe à unidade que atua como órgão central de cada 
sistema administrativo, que passa a ser identifi cada como 
“Unidade Responsável” pela Instrução Normativa, a defi nição 
e formatação das Instruções Normativas inerentes ao sistema.

As diversas unidades da estrutura organizacional que 
se sujeitam à observância das rotinas de trabalho e dos pro-
cedimentos de controle estabelecidos na Instrução Normativa 
passam a ser denominadas “Unidades Executoras”.

IV – RESPONSABILIDADES

1. DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA 
ADMINISTRATIVO (UNIDADE RESPONSÁVEL 

PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA):

• promover discussões técnicas com as unidades executoras 
e com a unidade responsável pela coordenação do controle 
interno, para defi nir as rotinas de trabalho e identifi car os 
pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, 
objetos da Instrução Normativa a ser elaborada;

• obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-
la à apreciação da unidade de controle interno e promover 
sua divulgação e implementação;

• manter atualizada, orientar as áreas executoras e super-
visionar a aplicação da Instrução Normativa.

2. DAS UNIDADES EXECUTORAS:

• atender às solicitações da unidade responsável pela 
Instrução Normativa na fase de sua formatação, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo 
de elaboração;

• alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa 
sobre alterações que se fi zerem necessárias nas rotinas 
de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
controle e o aumento da efi ciência operacional;

• manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 
funcionários da unidade, zelando pelo seu fi el cumprimento;

• cumprir fi elmente as determinações da Instrução Norma-
tiva, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.

3. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:

• prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instru-
ções Normativas e em suas atualizações, em especial no 
que tange à identifi cação e avaliação dos pontos de controle 
e respectivos procedimentos de controle;

• através da atividade de auditoria interna, avaliar a efi cácia 
dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema ad-
ministrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas 
para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação 
de novas Instruções Normativas;

• organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, 
em meio documental e/ou em base de dados, de forma 
que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa.

V – FORMATO E CONTEÚDO DAS 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS

O formato do presente documento serve como modelo-
padrão para as Instruções Normativas, que deverão conter os 
seguintes campos obrigatórios:

1. NA IDENTIFICAÇÃO:

Número da Instrução Normativa

A numeração deverá ser única e sequencial para cada 
sistema administrativo, com a identifi cação da sigla do sistema 
antes do número e aposição do ano de sua expedição.

Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S....... Nº ..../20...

Aprovação

A aprovação da Instrução Normativa ou suas altera-
ções será sempre do Chefe do Poder Executivo, salvo dele-
gação expressa deste.
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Formato da data: .../.../20...

Ato de Aprovação

Indica o tipo e número do ato que aprovou o documento 
original ou suas alterações.

Sempre que a Instrução Normativa motivar efeitos 
externos à administração, ou nas situações em que seja 
conveniente maior divulgação, a aprovação deverá ocorrer 
através de Decreto.

Unidade Responsável

Informa o nome da unidade responsável pela Instrução 
Normativa (Departamento, Diretoria ou denominação equiva-
lente), que atua como órgão central do sistema administrativo 
a que se referem as rotinas de trabalho objeto do documento.

2. NO CONTEÚDO:

Finalidade

Especifi car de forma sucinta a fi nalidade da Instrução 
Normativa, que pode ser identifi cada mediante uma avaliação 
sobre quais os motivos que levaram à conclusão da necessi-
dade de sua elaboração.

Dentro do possível, indicar onde inicia e onde termina 
a rotina de trabalho a ser normatizada.

Exemplo:

Estabelecer procedimentos para aditamento (valor e 
prazo) de contratos de aquisição de materiais e contratações 
de obras ou serviços, desde o pedido até a publicação do 
extrato do contrato.

Abrangência

Identifi car o nome das unidades executoras. Quando 
os procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa 
devem ser observados, mesmo que parcialmente, por todas 
as unidades da estrutura organizacional, esta condição deve 
ser explicitada.

Conceitos

Têm por objetivo uniformizar o entendimento sobre 
os aspectos mais relevantes inerentes ao assunto objeto da 
normatização.

Especial atenção deverá ser dedicada a esta seção nos 
casos da Instrução Normativa abranger a todas as unidades 
da estrutura organizacional.

Base legal e regulamentar

Indicar os principais instrumentos legais e regula-
mentares que interferem ou orientam as rotinas de trabalho 
e os procedimentos de controle a que se destina a Instrução 
Normativa.

Responsabilidades

Esta seção destina-se à especifi cação das responsa-
bilidades específi cas da unidade responsável pela Instrução 
Normativa (órgão central do respectivo sistema administrativo) 
e das unidades executoras, inerentes à matéria objeto da 
normatização.

Não se confundem com aquelas especifi cadas no item 
VI deste documento.

Procedimentos

Tratam da descrição das rotinas de trabalho e dos 
procedimentos de controle.

Considerações fi nais

Esta seção é dedicada à inclusão de orientações ou 
esclarecimentos adicionais, não especifi cadas anteriormente, 

tais como:

• medidas que poderão ser adotadas e/ou consequências 
para os casos de inobservância ao que está estabelecido 
na Instrução Normativa;

• situações ou operações que estão dispensadas da obser-
vância total ou parcial ao que está estabelecido;

• unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos 
a respeito da aplicação da Instrução Normativa.

VI – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO 
DAS INTRUÇÕES NORMATIVAS

Com base na análise preliminar das rotinas e proce-
dimentos que vêm sendo adotados em relação ao assunto a 
ser normatizado, deve-se identifi car, inicialmente, as diversas 
unidades da estrutura organizacional que têm alguma parti-
cipação no processo e, para cada uma, quais as atividades 
desenvolvidas, para fi ns da elaboração do fl uxograma.

Também devem ser identifi cados e analisados os 
formulários utilizados para o registro das operações e as 
interfaces entre os procedimentos manuais e os sistemas 
computadorizados (aplicativos).

A demonstração gráfi ca das atividades (rotinas de 
trabalho e procedimentos de controle) e dos documentos en-
volvidos no processo, na forma de fl uxograma, deve ocorrer 
de cima para baixo e da esquerda para direita, observando-se 
os padrões e regras geralmente adotados neste tipo de instru-
mento, que identifi quem, entre outros detalhes, as seguintes 
ocorrências:

• início do processo (num mesmo fl uxograma pode haver mais 
de um ponto de início, dependendo do tipo de operação);

• emissão de documentos;

• ponto de decisão;

• junção de documentos;

• ação executada (análise, autorização, checagem de 
autorização, confrontação, baixa, registro, etc.). Além das 
atividades normais, inerentes ao processo, devem ser indi-
cados os procedimentos de controle aplicáveis.

As diversas unidades envolvidas no processo deverão 
ser segregadas por linhas verticais, com a formação de colu-
nas com a identifi cação de cada unidade ao topo.

No caso de um segmento das rotinas de trabalho 
ter que ser observado por todas as unidades da estrutura 
organizacional, a identifi cação pode ser genérica, como por 
exemplo: “área requisitante”.

Se uma única folha não comportar a apresentação de 
todo o processo, serão abertas tantas quantas necessárias, 
devidamente numeradas, sendo que neste caso devem ser 
utilizados conectores, também numerados, para que possa 
ser possível a identifi cação da continuidade do fl uxograma 
na folha subsequente, e vice-versa. Procedimento idêntico 
deverá ser adotado no caso da necessidade do detalhamento 
de algumas rotinas específi cas em folhas auxiliares.

O fl uxograma, uma vez consolidado e testado, orien-
tará a descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos 
de controle na Instrução Normativa e dela fará parte integrante 
como anexo.

As rotinas de trabalho e os procedimentos de controle 
na Instrução Normativa deverão ser descritos de maneira ob-
jetiva e organizada, com o emprego de frases curtas e claras, 
de forma a não facultar dúvidas ou interpretações dúbias, com 
uma linguagem essencialmente didática e destituída de termos 
ou expressões técnicas, especifi cando o “como fazer” para a 
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operacionalização das atividades, identifi cando os respectivos 
responsáveis e prazos.

Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários 
para a clara compreensão de tudo que deverá ser observado 
no dia-a-dia, em especial quanto aos procedimentos de con-
trole cuja especifi cação não consta do fl uxograma. Incluem-se 
neste caso, por exemplo:

• especifi cação dos elementos obrigatórios em cada do-
cumento;

• destinação das vias dos documentos;

• detalhamento das análises, confrontações e outros proce-
dimentos de controle a serem executados em cada etapa 
do processo;

• relação de documentos obrigatórios para a validação da 
operação;

• aspectos legais ou regulamentares a serem observados;

• os procedimentos de segurança em tecnologia da infor-
mação aplicáveis ao processo (controle de acesso lógico às 
rotinas e bases de dados dos sistemas aplicativos, crítica 
nos dados de entrada, geração de cópias back-up, etc.).

Quando aplicáveis, os procedimentos de controle poderão 
ser descritos à parte, na forma de check list, que passarão a ser 
parte integrante da Instrução Normativa como anexo. Neste caso, 
a norma deverá estabelecer qual a unidade responsável pela sua 
aplicação e em que fase do processo deverá ser adotado.

No emprego de abreviaturas ou siglas, deve-se iden-
tifi car o seu signifi cado, por extenso, na primeira vez que o 
termo for mencionado no documento e, a partir daí, pode ser 
utilizada apenas a abreviatura ou sigla, como por exemplo: 
Departamento de Recursos Humanos – DRH; Secretaria de 
Controle Interno - SCI.

Uma vez concluída a versão fi nal da Instrução Norma-
tiva ou de sua atualização, a minuta deve ser encaminhada à 
unidade responsável pela coordenação do controle interno, que 
aferirá a observância desta norma e avaliará os procedimentos 
de controle, podendo propor alterações, quando cabíveis.

Devolvida a minuta pela unidade de coordenação do 
controle interno à unidade responsável pela Instrução Norma-
tiva, esta a encaminhará para aprovação e, posteriormente, 
providenciará sua divulgação e implementação.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento poderão ser obtidos junto à Unidade de Controle 
Interno que, por sua vez, através de procedimentos de au-
ditoria interna, aferirá a fi el observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

2. Esta instrução entra em vigor a partir da data de 
sua aprovação.

Petrolina - PE, 22 de dezembro de 2009.

Nadielson Barbosa da França

Coordenador do Sistema de Controle Interno

Instrução Normativa 001/2010-SCI, 
de 12 de janeiro de 2010

Disciplina os procedimentos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta, para fi ns 
de concessão de diárias e de passagens 
a servidores e a colaboradores eventuais 
referentes a deslocamento em serviço

O Coordenador do Sistema de Controle Interno, no 
uso de suas atribuições, e considerando a necessidade de 

estabelecer os Procedimentos para Concessão de Passagens 
e Diárias,

RESOLVE:

Orientar quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados para a solicitação, autorização, concessão e pres-
tação de contas de diárias, passagens para servidor e/ou 
colaborador eventual, no âmbito da Administração Municipal 
Direta e Indireta, bem como para a concessão de hospedagem 
para colaboradores eventuais.  

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se:

I – Servidor: pessoa legalmente investida em cargo, emprego 
ou função pública, vinculada à Administração Pública Municipal 
sob o regime jurídico estatutário, especial ou celetista;

II – Colaborador eventual: pessoa que, sem vínculo com o 
Serviço Público, seja convidado a prestar serviços ou participar 
de eventos de interesse dos órgãos ou entidades do Município 
de Petrolina.

III – Passagens: documentação que viabiliza o deslocamento 
do benefi ciado entre o local de exercício e/ou residência e a 
localidade em que se realizará o objeto do serviço e/ou evento.

IV – Diárias: indenizações de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, concedidas por dia 
de afastamento, em virtude do serviço de caráter eventual ou 
temporário, a ser executado em localidade fora da cidade sede 
da unidade organizacional, onde efetivamente tem exercício o 
servidor ou, se colaborador eventual, fora da cidade onde reside.

Capítulo II

DAS DIÁRIAS

Art. 2° – Os Servidores que, em caráter eventual ou transitório e por 
interesse do serviço, necessitarem se deslocar da sede onde exerçam 
suas atividades, bem como os Colaboradores Eventuais, quando 
tiverem que, no interesse da Administração, deixar a cidade onde 
residem, terão direito a diárias.

Parágrafo único – O disposto no caput também se aplica aos 
Servidores que demonstrem a necessidade de participação em 
evento, curso, palestras, simpósios, seminários, congressos ou 
similares.

Art. 3º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento, incluindo 
o da partida, sendo devidas pela metade nos seguintes casos:

I – nos deslocamentos dentro do território nacional: 

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia correspondente ao retorno à sede de serviço; 

c) quando o Município custear, por meio diverso, as des-
pesas de pousada; 

d) quando o servidor ou o colaborador eventual fi car hospe-
dado em imóvel pertencente ao Município; ou 

e) quando designado para compor equipe de apoio às via-
gens do Prefeito ou do Vice-Prefeito, hipótese em que a base 
de cálculo será o valor atribuído a titular de cargo de diretor; 

 II – nos deslocamentos para o exterior: 

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia da partida do território nacional, quando houver 
mais de um pernoite fora do país; 

c) no dia da chegada ao território nacional; 

d) quando o Município custear, por meio diverso, as despe-
sas de pousada; ou

e) quando governo estrangeiro ou organismo internacional 
custear as despesas com pousada.

Parágrafo único. Será devida meia diária quando não houver 
necessidade de pernoite e a natureza do deslocamento não 
justifi car a necessidade de hospedagem em hotel.


