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Céimara Municipal de Jaguaré
Estado do Espirito Santo

Palacio Legislative “Eugénio Salvador"

DECRETO N“ 02-M2018

“Aprova a lnstrucao Normative SCONTAB
N° 0O3.*'2018, que dispoe sobre rotinas e
procedimentos do registro da execucao
orgamentaria e extra orcamentaria da
despesa, no ambito da Camera Municipal
de Jaguaré-ES. "

O Presidente da Camara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, no uso
de suas atribuicoes legals, tendo em vista 0 que dispoe sobre 0 Regimento
lnterno e a Lei Orgénica do Municipio de Jaguaré-Es.

Considerando 0 disposto na Lei n° 974, de 03 de 27 de dezembro de 2011 que
dispoe sobre 0 Sistema de Controle lnterno no ambito do Municipio de Jaguaré-
ES e desnecessidade de Lei especifica do Poder Legislativo para criacao de
estrutura propria do controle, ante a ja existe existéncia daquela Lei.

Considerando as disponibilidades orcamentarias e financeiras e os principios
da eficiéncia, da economicidade e da razoabiiidade.

DECRETA:

Art. 1° - Aprova a lnstrucao Normativa SCONTAB N“ 00312018, que dispoe sobre
rotinas e procedimentos do registro da execugao orcamentaria e extra
orcamentaria da despesa, no émbito da Camera Municipal Jaguaré-ES, que
segue anexa como pane integrante do presente Decreto.
Art. 2° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Presidente da Camera Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito
Santo, aos 23 (dezessete) dias do més de maio de dois mil e dezoito (2018).

Rua Constanta Casagrande, 299. Centre, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - Telefax (0xx2?) 3769-1414
CNPJ: 31.T87.922r'0001-14, EMAIL: cn1]aguare@gmail.com
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JOAO VANES DOS SANTOS
Presidente

Registrado e Publicado na Secretaria Geral da Camara Municipal de Jaguaré-
ES, na data supra.

JOA0 DANIEUWKLQUETTO
Secretario Geral

Rua Constanta Casagrande. 299. Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-O00 - Telelax (0xx27) 37694414
CNPJ: 31.787.922!0001-14, EMAIL: cmjaguare@gmaii.com
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SISTEMA DE CONTABILIDADE
lNSTRUQ§O NORMATIVA SCONTAB. N°. 0D3f2018

Versao: 01
Aprovagao em: 23 de maio de 2018.
Ato de aprovagao: Decreto n° 02472018.

Unidade Responsavel: Setor de Contabilidade.

I - FINALIDADE

A presente lnstrucao Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os
procedimentos operacionais, estabelecendo rotinas para o registro da
execucao orcamentaria e extra orcamentaria da despesa, visando a eficiéncia,
eficacia e transparéncia dos recursos ptrblicos no ambito do Poder Legislativo
Municipal.

ll - ABRANGENCIA
Abrange as unidades executoras da estrutura organizacional da Camara

Municipal de Jaguaré, que demandam de informagoes essenciais aos servigos
desenvolvidos e contribuem no processo de alocaoées de dados deste setor
que é responsavel por todos os lancamentos contabeis.

Ill - CONCEITOS
1 - Despesa Pfiblica: gastos autorizados pela legislacao vigente e previsto na

lei orcamentaria, destinados a execucao dos servigzos, obras elou aquisigoes de
bens, com a finalidade de cumprir os objetivos da Administragao Publica.
2 - Despesa Orgamentaria: sao despesas previstas na Lei Orgamentaria
Anual — LOA, previamente autorizadas pelo Poder Legislative Municipal.
3 — Despesa Extra Orgamentariaz constituem despesa extra orcamentaria os
pagamentos realizados pela Administracao Pfiblica, que nao dependem de
autorizacao Legislativa.
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4 - Plano Plurianual: é 0 instrumento de planejamento governamental de
médio prazo, previsto na Constituigzao Federal, regulamentado pelo Decreto

2.829/98 e estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administracao Publica
para um periodo de 04 (quatro) anos, organizando as acoes do governo em
programas que resultem em bens e servicos para a populagao.

5 - Lei de Diretrizes Orgamentarias: contém as metas e prioridades da
administragao, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro
subsequente.
6 - Lei Orgamentaria Anual: Lei que contém a estimativa da receita e autoriza
as despesas para cada exercicio, compreendendo a programacao das agaes a
serem executadas, visando concretizar os objetivos e metas programadas no
Plano Plurianual e estabeiecidas na Lei de Diretrizes Orcamentarias.

IV - BASE LEGAL
o Constituicao Federal de 1988; Lei Organica do Municipio de Jaguaré; Lei

n° 4.320164; Lei Complementar n° 10112000; Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico — NBCASP; Lei Complementar
Estadual n° 62112012 e demais legislagaes.

V — RESPONSABILIDADES

Compete ao Setor de Contabilidade:
a) Cumprir fielmente as determinacoes desta lnstrucao Normativa, velando

pelo seu fiel cumprimento;
b) Exercer 0 seu controle orcamentario e financeiro sobre as aplicacaes;
c) Disponibilizar, mediante solicitagao, todos os dados e informaofies

registrados, para fins de auditoria e analise;
d) Exercer o controle das despesas com observancia a legislagzao e das

normas que orientam as atividades contabil financeira;
e) Comunicar a controladoria, sob pena de responsabilidade solidaria, a

ocorréncia de atos legais, ilegitimos, irregulares ou antieconamicos de
que resultem, ou nao, em dano ao erario.
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2 - Compete a Controladoria Geral:

H)

b)

Verificar o cumprimento das determinacoes desta lnstrucao Normativa,
promovendo a sua divulgacao junto a todas as unidades administrativas
da estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal;
Manifestar através de relatorios, auditorias internas, inspecaes,
pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as

possiveis irregularidades, avaliando a eficacia e eficiéncia dos

procedimentos de controle inerentes a lnstrucao Normativa para
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatacao de novas
Instrucoes Normativas, com observancia na legislagao vigente.

3 - Competem as demais Unidades Executoras:
H)

b)

Exercer controles estabelecidos nos sistemas administrativos
pertinentes a area de atuacao, no que tange, as atividades especificas
ou auxiliares, objetivando a obsenrancia da legislacao:
Comunicar a controladoria, sob pena de responsabilidade solidaria, a
ocorrancia de atos legals, ilegitimos, irregulares ou antieconamicos de
que resultem, ou nao, em dano ao erario.

‘ VI — PROCEDIMENTOS

1 - DA CLASSIFICACAO DAS DESEPSAS
1.1 - Planeiamento e Contratacao:

H)

bi

Fixagao da Despesa: a fixacao da despesa orcamentaria insere-se no
processo de planejamento que é estabelecido no PPA, LDO e LOA;
somente com a aprovacao da LOA que prevé o valor total das despesas
é que pode dar inicio a execugao (empenho, liquidacao e pagamento);
Processo de Licitagao: compreende o conjunto de procedimentos
administrativos que objetivam adquirir materiais, contratar obras e
servicos, alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer concessoes
de senrigos ptiblicos com as melhores condicaes, observando os
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
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publicidade, probidade administrativa, vinculacao ao instrumento
convocatorio, do julgamento objetivo e de outros que lhe sao correlatos;

c) Formalizagao do Contrato: firmado livremente entre as partes, que cria

obrigacaes e direitos reciprocos. E regido por clausulas e pelos
preceitos de Direito Piiblico.

1.2 — Execugao:
a) Empenho: primeiro estagio da despesa, registra o comprometimento da

despesa orgamentaria. A nota de empenho possui todos os dados
necessarios para o controle da execucao e da programacao financeira
sao registrados.

b) Liquidagao: segundo estagio da execucao da despesa e consiste na
verificacao do direito adquirido pelo credor.

c) Pagamento: consiste na entrega de numerario ao credor e so pode ser
efetuado apos regular liquidacao da despesa.

1.3 - Controle e Avaliacao:
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execucao dos

programas e dos orcamentos;
b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficiéncia e a

eficacia da gestao orcamentaria, financeira e patrimonial nos orgaos e
entidades da administracao publica;

c) Por controle social, entende-so a partioipagfio da soc-ieclaclo no

planejamento, na implementacao, no acompanhamento e verificacao

transparente das politicas publicas, avaliando objetivos, processes e
resultados.

2 - PROCEDIMENTOS PARA A REALIZACAO DA DESPESA
2.1 - Do Empenho da Despesa:

a) O ato de empenhar deve ocorrer com autorizacao do Ordenador da
Despesa, sempre antecedendo de qualquer despesa com a emissao da
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nota de empenho. E vedada a realizacao de despesa sem prévio
empenho conforme dispoe o art. 80 da Lei n° 4.320164.

2.2 - Da Nota de Empenho:
a) O ato de empenhar é materializado pela emissao da nota de empenho,

que é o registro de eventos vinculados ao oomprometimento da
despesa;

b) Para cada empenho realizado deve-se extrair a nota de empenho;
c) Quando a requisicaolsolicitacao de empenho, se referir a despesas com

__ compras deverao ser observados os seguintes requisitos:
/ Quantidade de material;
/ Unidade de medida;
~/ Descricao técnica do produto, vedada a citacao de marcas;
~/ Preco unitario; e
~/ Preco total.

d) Quando a requisicaolsolicitacao de empenho se referir a despesa com
servicos, deverao ser observados os seguintes requisitos:

1/ Descricao suficiente com justificativa dos servicos a contratar; e
~/ A indicacao de sua finalidade.

e) Quando a requisicaolsolicitacao de empenho se referir a despesa com
_ diarias, deverao ser obsen/ados os seguintes requisitos:

~/ Ato do Presidente da Camara;
-/ Justificativa quanto a pertinéncia Q O interesse pflblico da viagem;
/ Destino e objetivo da viagem;
\/ Quantidade de diarias;
~/ Periodo da viagem;
~/ Preco unitario; e
~/ Preco total.

1) Quando da requisicaolsolicitacao de empenho se referir a despesa com
obras deverao ser observados os seguintes requisitos:
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~/ Tipo de obra; projeto ou obra;
~/ Projeto basico da obra;

~’ Memorial descritivo da obra;
~/ Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

2.3 - Do recebimento do pedido de despesa pelo Presidente da Camara
Municipal:
a) O Secretario Geral enviara os pedidos de despesa dos setores da

Camara Municipal para o setor de compras anexar a média dos 3
orcamentos conforme Lei 8666/90, e apas enviar ao departamento de
contabilidade solicitando informacoes sobre a disponibilidade financeira
e se aquela despesa atende aos requisitos legais, principalmente quanto
a Lei Complementar n° 10172000;

b) Atendidos os requisitos legals, o Presidente da Camara autorizara

formalmente o empenho da despesa;
c) Apos a devida autorizacao do Ordenador da despesa, setor de

contabilidade emitira a nota de empenho.
d) Caso o pedido nao atenda aos requisitos legais, o setor de contabilidade

devolvera os documentos ao setor responsavel como o motivo da
impossibilidade de atendimento.

2.4- Das condigfies minimas exigidas nos processos para empenho da
despesa:

~/ As despesas oriundas de processos licitatorios, que somente serao
empenhadas mediante documentacao do processo licitatorio a partir
da data de homologacao/adjudicagao em diante;

~/ As despesas oriundas de contratos, que somente sera empenhada
mediante documentagao completa do contrato;

~/ As despesas para custeio de viagem, que somente serao

empenhadas documentacao que comprove o processo da respectiva
diaria.
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Caso o processo de despesa para empenho nao atenda aos requisitos citados
aoima, o setor de contabilidade devolvera para 0 setor responsavel, para as

devidas providéncias.

3 — Da Liquidagao da Despesa:

a) A liquidacao da despesa é a verificacao do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os titulos e documentos comprobatorios do respectivo
crédito, com o fim de apurar a origem do objeto do que se deve pagar, a
importancia exata a pagar e a quem se deve pagar a importancia, para
extinguir a obrigacao.

b) A liq uidacao tera por base:
~/ 0 contrato, ajuste ou acordo se houver;
~/ A nota de empenho;
~/ Os comprovantes de entrega do material ou da prestacao efetiva

do servico ou execucao da obra, que serao juntados ao processo
de contratacao.

c) Para a liquidacao da despesa é indispensavel constar no processo:
~/ Nota de empenho, devidamente autorizada pelo Ordenador da

Despesa;

~/ Atestado de recebimento do material se for o caso, de prestacao
de sewico ou de execucao da obra, emitido pelo senridor
responsavel ou oomissao designada pela autoridade competente.

3.1 - Documentos Comprobatorios para a Liquldagao da Despesa:
a) Ao responsavel pela emissao da nota de liquidacao cabera a verificacao

previa da documentacao juntada quando do ato de liquidacao da
despesa, bem como a existéncia dos seguintes requisitos para a sua
emissao:

~/ Autorizaoao exarada do Ordenador da Despesa;
~/ Nota F iscalr’Fatura do material ou da prestacao de sewico;
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~/ Verificar se a especificacao, o nome do beneficiario e o valor sao
os mesmo na proposta de compras, na nota de empenho e na
nota fiscal;

~/ Constatar se a primeira nota da via de empenha esta assinada
por quem de direito;

\/ Observar quando for o caso das retengoes de INSS, ISS e IRRF e

outros, para as quais deverao ser emitidas as respectivas guias;
~/ Atestado expresso de recebimento do material ou da prestacao

de servico, feito pelo senridor responsavel ou comissao
designada;

~/ Certidaes de regularidade fiscal da empresa;
~/ Relatorio do Fiscal de Contratos.

b) O setor de contabilidade verificara a autenticidade dos documentos

comprobatorios da realizacao da despesa, quanto a origem e 0 objeto
que se deve pagar, a importancia exata a pagar e a quem se deve pagar
(credor), alem de verificar se foram cumpridas as formalidades legals e
normativas do processo, e apos a verificacao da regularidade a
contabilidade registrara a liquidacao da despesa e emitira e respective
nota de liquidacao;

o) Verificada alguma pendéncia na documentacao, o processo retornara ao
setor de origem para cumprir a exigéncia relatada, devendo ser
devolvido ao setor de contabilidade para nova verificacao;

d) No caso de rasuras ou falta de comprovaoéo de recebimento (carimbo

ou assinatura) o mesmo nao podera ser aceito;

- Do Pagamento da Despesa:
a) 0 pagamento e a efetiva salda de numerarios em favor do credor;
b) A ordem de pagamento so podera ser emitida apos o despacho do

ordenador da despesa determinando que a despesa liquidada seja paga;
o) Na ordem de pagamento devera constar a identificacao e assinatura do

ordenador da despesa e do secretario geral;
d) Ainda no pagamento serao necessaries os seguintes procedimentos:
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~/ Retenoao dos tributos (ISSQN, INSS, IRRF), quando for o caso;

~/ Boletos bancarios/comprovantes de depositos ou ordem bancaria,
quando for o caso;

~/ Ordem de fornecimento, quando for o caso;
/ Cheque nominal ao credor, quando for o caso;
v’ Depositos somente em conta bancaria do credor.

e) O setor de contabilidade e tesouraria devera acompanhar a ordem
cronologica dos pagamentos.

4.1 - Dos Restos a Pagar:
a) Expedida a ordem de pagamento a administracao tem o dia 31 de

dezembro do exercioio financeiro correspondents para quitar a despesa
que foi empenhada e processada;

b) Nao havendo pagamento até o dia 31 de dezembro tem-se a ocorréncia

dos restos a pagar, conforme dispoe 0 art. 36 da Lei n° 4.320r'64;
c) Os restos a pagar serao classificados em processados (aquela

efetivamente apta ao pagamento) e nao processados (empenhos nao
liquidados);

d) O ordenador da despesa nao podera inscrever restos a pagar nos dois
Ultimos quadrimestres do seu mandato, salvo se deixar disponibilidade
em caixa suficiente para garantir o pagamento dos valores.

5 - Da estimativa do impaeto Finahceiro:

a) A criacao, expansao ou o aperfeicoamento de acao governamental que
carrete aumento da despesa sera acompanhada de:

»/ Estimativa do impacto orcamentario e financeiro no exercioio em
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

~/ Deolaracao do Ordenador da Despesa de que o aumento tem
adequacao orcamentaria e financeira com a LOA a
compatibilidade com o PPA e a LDO.

b) Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatorla de carater
continuado, despesa corrente de lei ou ato administrativo normativo
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que fixem para o ente a obrigaoao legal de sua execucao por periodo
superior a dois exercicios, deverao ser instruidos com a estimativa do
impacto financeiro no exercioio em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes.

VII — CONSIDERACOES FINAIS

A inobservancia das tramltacoes e procedimentos de rotina estabelecida nesta
lnstrucao Normative, sem prejulzo das orientacoes e exigencies do TCEIES
relativas ao assunto, sujeitara os responsaveis as sangoes legals cabiveis.

Eventuais lmprobldades ocorridas em descumprlmento da presente instrucao
que nao puderem ser sanadas pelo Departamento de Contabilidade deverao
ser comunicadas formalmente a Controladoria Geral.

Esta instrucao normativa devera ser atualizada sempre que fatores
organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua
adequacao a legislacao vlgente, bem como manter o processo de melhorla
continua dos servicos publicos municipals.

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.

Camara Municipal de Jaguare-ES, 23 de maio de 2018.

-_ .- 1-~%%__~___ _ _ ._ r _._,_1,i\_i
r . ll

_ _J . '.

__..--'Joao Vanes dos Santos \'\
-Presidente da Camara Municipal

I - r. .‘ _

Leidiane iillorello
Controladora Geral
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