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RESOLUÇÃO Nº 004/2015 
 
 
 

Aprova a Instrução Normativa SCO n° 001/2015 – Versão 
01 e dá outras providências. 

 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iconha, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas, e para dar cumprimento às exigências contidas nos artigos 31, 70 e 74 da 
Constituição Federal, artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, artigo 59 da Lei 
Complementar n° 101/2000 e a Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº 
257/2013, além da Lei Municipal n° 754 de 1º de agosto de 2013 (Lei que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno Municipal) e da Portaria nº 019/2013 (Homologa o novo Plano de 
Ação para implantação Sistema de Controle Interno), RESOLVE. 

 
Art. 1°. Fica aprovada a Instrução Normativa SCO nº 001/2015, de responsabilidade 

do Setor de Contabilidade, que dispõe acerca do registro da execução orçamentária e 
extraorçamentária, em conformidade com o Decreto Municipal n° 2.700 de 24 de junho de 
2014. 

 
Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Iconha-ES, 24 de fevereiro de 2015. 
 

 
 
 

Marcos José Beiriz Soares 
Presidente 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 001/2015 
 
Versão: 01 
 
Aprovação em: 23/02/2015 
 
Ato de aprovação: Resolução nº 004/2015 
 
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Iconha 
 
 
I - FINALIDADE 
Dispor sobre os procedimentos para o registro da execução orçamentária e extraorçamentária 
da receita e da despesa, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos. 
 
Atender aos princípios e preceitos normativos da Lei Federal nº 4320/64 e da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 (Lei Responsabilidade Fiscal - LRF). 
 
 
II - ABRANGÊNCIA 
Abrange o Setor de Contabilidade da estrutura organizacional da Câmara Municipal, como 
Unidade Administrativa do Município de Iconha-ES. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Contabilidade Pública: 
Especialidade da Contabilidade Geral aplicada às entidades de direito público interno, 
adotando um conjunto de procedimentos técnicos voltados a selecionar, registrar, resumir, 
interpretar e divulgar fatos que afetam as situações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e 
de compensação das entidades de direito público interno. 
 
2. Receita Pública:  
São todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer 
esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas. Dessa forma, todo o 
ingresso orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade atender às 
despesas públicas.  
 
2.1. Classificação da Receita:  
 
Receitas Correntes: receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.  
 
Receitas de Capital: aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos 
de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis 
em despesas de capital.  
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3. Receita Orçamentária:  
Valores constantes do Orçamento Público, sua arrecadação depende de autorização 
legislativa, constante na própria lei do orçamento e são realizadas através da execução 
orçamentária. 
 
4. Receita Extraorçamentária: 
Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento e, 
consequentemente, toda arrecadação que não constitui renda do Estado. O seu caráter é de 
extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos. 
 
5. Lançamento Contábil da Receita: 
Registro contábil do direito da Fazenda Pública em contrapartida a uma variação ativa, em 
contas do sistema patrimonial. 
 
6. Arrecadação da Receita:  
Entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores, aos agentes arrecadadores ou bancos 
autorizados pelo Ente, dos recursos devidos ao Tesouro; 
 
7. Recolhimento da Receita:  
Transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 
administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o Princípio 
da Unidade de Caixa, representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em 
cada Ente; 
 
8. Empenho:  
Ato emanado de autoridade competente, que cria a obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de 
um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.  
O pagamento de empenho é o despacho exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga.  
 
8.1. Classificação dos Empenhos:  
 
Ordinário: Quando o pagamento deve ser efetuado em parcela única e o valor exato pode ser 
conhecido a priori.  
 
Estimativo: Quando o valor exato do montante não pode ser conhecido a priori, geralmente 
são pagos em várias parcelas à medida que se vai, mensalmente, tomando conhecimento dos 
respectivos valores.  
 
Global: Quando as despesas dependem de contrato e de outras despesas vinculadas ao 
sistema de parcelamento, cujo valor exato de cada parcela e do montante geral possa ser 
conhecido a priori.  
 
9. Despesa Pública: 
Todo dispêndio realizado pelo Município em prol do atendimento dos serviços e encargos 
assumidos no interesse geral da comunidade e para custeio de diferentes setores da 
Administração Pública. 
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10. Liquidação da Despesa: 
Consiste na fase seguinte a do Empenho, quando a Administração verifica o direito adquirido 
pelo credor, identificando a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a 
pagar e a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. No caso de 
fornecimentos feitos ou serviços prestados, representa o reconhecimento, pela Administração, 
de que o bem foi entregue ou o serviço prestado, conforme estabelecido nos §§ 1º e 2º, do Art. 
63 da Lei 4.320/64.  
 
 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Setor de 
Contabilidade, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do Município, 
sobre o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 29, 70, 76 e 77, da 
Constituição Estadual, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Municipal nº 754, de 1º de agosto de 
2013 (Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal). Visando atender ainda a 
Lei Federal nº 4.320/64, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, Lei 
Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes à matéria. 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
1. Do Setor de Contabilidade: 
 
1.1. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada. 
 
1.2. Exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das Instruções Normativas a que 
o Sistema de Contabilidade esteja sujeito. 
 
1.3. Promover discussões técnicas com os Setores Administrativos e com o Setor de Controle 
Interno, visando constante aprimoramento das Instruções Normativas. 
 
1.4. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores relacionados ao 
Sistema de Contabilidade. 
 
1.5. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus termos. 
 
2. Do Setor de Controle Interno: 
 
2.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de 
controle. 
 
3.2. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema de Contabilidade – 
SCO, através da atividade de auditoria interna e inspeções, propondo alterações na Instrução 
Normativa para aprimoramento dos controles. 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
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A - LANÇAMENTO DA RECEITA (Art. 10 e 11, Lei 4.320/64)  
 
1. Dos procedimentos realizados no Setor de Tesouraria:  
 
1.1. Emite os extratos bancários.  
 
1.2. Identifica e efetua a classificação das receitas nos extratos bancários.  
 
1.3. Lança as receitas por meio dos extratos bancários em conjunto com o balancete de receita 
no sistema informatizado (software público contratado), sendo que este sistema está 
configurado pelo Setor de Contabilidade para que no momento do lançamento.  
 
1.4. Efetua a conciliação bancária.  
 
2. O Setor de Contabilidade identifica, classifica e efetua a escrituração contábil, pelo método 
das partidas dobradas, dos atos e fatos de gestão, de maneira uniforme e sistematizada, com 
base no Plano de Contas aplicado ao Setor Público.  
 
2.1. O Setor de Contabilidade é a responsável pela emissão do balancete da receita, e pela 
escrituração e controle dos mesmos para a elaboração das demonstrações contábeis e 
relatórios gerenciais.  
 
B - EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO (Art. 60, Lei 4.320/64)  
 
1. Dos procedimentos realizados pelo Setor de Contabilidade:  
 
1.1. Recebe o processo contendo a solicitação.  
 
1.2. Verifica se está autorizado pelo Ordenador de Despesa. 
  
1.3. Verifica-se a aprovação da despesa e/ou autorização de fornecimento e/ou ordem de 
serviço. 
 
1.4. Verifica se possui Nota de Reserva, quando for o caso, e se a Natureza de Despesa está 
compatível com o objeto. 
  
1.5. Caso a despesa seja referente a contrato em andamento, verifica o saldo existente. 
  
1.6. Verifica se o Empenho encontra-se disponibilizado no sistema de software informatizado, 
quando tratar-se do processo que seja realizado pela integração.  
 
1.7. Identifica o credor onde deverá constar seu nome, endereço, telefone e CPF ou CNPJ do 
vencedor do Certame Licitatório. 
 
1.8. Identifica o valor da despesa. 
  
1.9. Identifica a modalidade de licitação;  
 
1.10. Número do Termo de Contrato se for o caso. 
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1.11. No histórico do empenho deverá descrever o bem ou material, ou serviço a ser prestado 
e todas as informações do processo licitatório, quando for o caso. 
  
1.12. Se a despesa for continuada a classificação do empenho poderá ser por estimativa.  
 
1.13. Para as despesas com contratos e de pagamento parcelado a classificação será global. 
  
1.14. Para as despesas com valor líquido e certo a classificação do empenho será ordinário. 
  
1.15. Emite a Nota de Empenho. 
  
2. O Setor de Contabilidade procederá à execução seguindo as formalidades legais das etapas 
da despesa descritas nos art. 60 a 62 da Lei nº 4.320/64, o lançamento do empenho.  
 
3. Nenhuma despesa poderá ser efetuada sem o prévio empenho.  
 
C - EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (Arts. 62 e 63, Lei 4.320/64)  
 
1. Dos procedimentos realizados no Setor de Contabilidade:  
 
1.1. Recebe o processo contendo a solicitação.  
 
1.2. Verifica se está autorizado pelo Ordenador de Despesa.  
 
1.3. Verifica se possui Nota de Empenho e se a Natureza de Despesa está compatível com o 
objeto.  
 
1.4. Verifica a vigência e assinatura do contrato, caso haja. 
  
1.5. Verifica a emissão de Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço através da 
integração com o Sistema Informatizado de Software, quando tratar-se de processo que seja 
realizado pela integração. 
  
1.6. Confere a emissão do documento fiscal, confirmando a autenticidade no caso de 
documento eletrônico e o atesto de execução dos serviços ou entrega do material.  
 
1.7. Verifica se os dados do credor, como CNPJ e endereço, são os mesmos em todos os 
documentos (contrato, empenho, AF/OS, NF);  
 
1.8. Identifica o valor da despesa.  
 
1.9. Realiza cálculos de retenções de impostos, conferência de alíquotas e destaque de 
retenções, se for o caso, conforme cada tipo de despesa. 
  
1.10. Verifica se a Liquidação encontra-se disponibilizado no sistema informatizado de 
software, quando tratar-se do processo que seja realizado pela integração.  
 
1.11. No histórico da Liquidação deverá descrever o bem ou material, ou serviço que foi 
prestado e o período e demais informações disponíveis. 
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1.12. Emite a Nota de Liquidação. 
  
1.13. No caso de realização de obras, serviços de engenharia e serviços terceirizados, a 
contratada deve ser instruída a anexar ao documento de despesa, com referência ao número 
da nota fiscal, todos os documentos exigidos pelo contrato, e quais os serviços executados são 
decorrentes da medição efetuada, não se limitando a caracterizar que a despesa refere-se a 
pagamento, por exemplo, da parcela 3/10 ou da 3ª medição.  
 
1.14. Se possuir autorização do ordenador de despesas para pagamento realizar os 
procedimentos descritos no item D da presente. 
 
1.15. Se não possuir autorização do ordenador de despesas para pagamento encaminha para 
Setor Requisitante para autorização de pagamento.  
 
2. Para as obras e serviços, o documento referente à última parcela somente poderá ser 
liquidado com a inclusão nos autos do termo definitivo, em atendimento ao art. 73 da Lei n° 
8.666/93.  
 
3. Atendidos os requisitos necessários ao ato da liquidação da despesa, o correspondente 
registro contábil deverá ser realizado no respectivo mês de competência.  
 
D - LANÇAMENTO DOS PAGAMENTOS (Arts. 62, 64, 65 e 67, Lei 4.320/64)  
 
1. Dos procedimentos realizados no Setor de Tesouraria:  
 
1.1. Recebe o processo contendo a solicitação.  
 
1.2. Verifica se está autorizado pelo Ordenador de Despesa.  
 
1.3. Verifica se possui Nota de Liquidação e se a Natureza de Despesa está compatível com o 
objeto.  
 
1.4. Verifica a adimplência da empresa contratada junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem como para com a Previdência Social, FGTS e Trabalhista, confirmando 
autenticidade no caso de documentos emitidos eletronicamente. 
  
1.5. Verifica os dados bancários do fornecedor.  
 
1.6. Identifica o valor da despesa.  
 
1.7. Verifica se há saldo financeiro na conta corrente informada para débito.  
 
1.8. Emite a Ordem Bancária ou cheque nominal ao credor.  
 
1.9. Aguarda a confirmação de pagamento ao fornecedor/credor.  
 
1.10. Anexa comprovante de pagamento ao processo administrativo. 
  
1.11. Se possuir Termo de Contrato, Aditivo ou Convênio encaminha ao Setor Requisitante 
para anexar novos documentos fiscais para pagamento. 
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1.12. Caso não possua Termo de Contrato, Aditivo ou Convênio encaminha para a 
Contabilidade para arquivo. 
 
2. Os pagamentos no âmbito do Legislativo Municipal poderão ser efetuados eletronicamente, 
e neste caso, os fornecedores deverão possuir conta bancária para contratar com a Câmara.  
 
3. A autorização para pagamento compete ao ordenador de despesa.  
 
4. O pagamento da despesa só poderá ser efetuado, após sua regular liquidação, mediante 
ordem bancária de pagamento.  
 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
1. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta instrução poderão ser obtidos junto ao Setor 
de Contabilidade, bem como junto ao Setor de Controle Interno, que por meio de 
procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte dos Setores 
Administrativos. 
 
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Iconha-ES, 24 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
Marcos José Beiriz Soares 
Presidente da Câmara 
 
 
 
Patrícia Munaldi Pinto 
Controladora 
 




