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Camara Municipal de Jaguaré
Estado do Espirito Santo

Palécio Legislative "Eugénio Salvador"

DECRETO N“ O22f2018

“Aprova a lnstrucao Normativa SCONTAB

N° 004/2018, que dispoe sobre a
formalizacao da execucao dos services
para garantir a publicacao dos
demonstrativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, no ambito
da Camara Municipal de Jaguaré-ES. "

O Presidente da Camara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, no uso
de suas atribuicées legals, tendo em vista 0 que dispoe sobre 0 Regimento
lnterno e a Lei Organica 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 Interno no ambito do Municipio de Jaguaré-
ES e desnecessidade de Lei especifica do Poder Legislativo para criacao de
estrutura propria do controle, ante a jé existe existéncia daquela Lei.

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

DEQRETA:

Art. 1° - Aprova a lnstrugao Normativa SCONTAB N° 00412018, que dispée sobre
a formalizagao da execucao dos services para garantir a publicacao dos
demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no ambito da Camara
Municipal Jaguaré-ES, que segue anexa como parte integrante do presente
Decreto.

Art. 2° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.
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Camara Municipal de Jaguaré
Estado do Espirito Santo
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Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jaguare, Estado do Espirito
Santo, aos 23 (dezessete) dias do més ole maio de dois mil e dezoito (2018).

-.__\
_ \.

\_7__f__,-' .

JOQO VANES DOS SANTOS
Presidente

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

JOAO DANIEL FALQUETTO
Secretario Geral

Rua Constanta Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - Telefax (0)0127) 3769-1414
CNPJ: 31.787.922!OD01-14. EMAIL: crnjaguare@gmail.com
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SISTEIVIA DE CONTABILIDADE
INSTRUCAO NORMATIVA SCONTAB. N“. 00112018

Versao: 01
Aprovagéio em: 23 de maio de 2018.
Ato de aprovagao: Decreto n° 02272018.
Unidade Responsavel: Setor de Contabilidade.

I — FINALIDADE
A presente lnstrucao Normatlva tem por finalidade de orientar e disciplinar cs
procedimentos operacionais estabelecendo rotinas para a formalizacao da
geracao e consolidacao dos demonstrativos contabeis visando disciplinar os
procedimentos operacionais gerados no departamento de contabilidade.

|| - ABRANGENCIA
Abrange o Setor de Contabilidade e demais unidades da estrutura organizacional
da Camara Municipal de JaguarélES.

Ill - CONCEITOS
1 - Contabilidade Publica: é 0 ramo da contabilidade que registra, controia e
demonstra a execucao dos orcamentos dos atos e fatos da Administracao
Publica, o patriménio publico e suas variagoes, através dc um conjunto de

procedimentos técnicos voltados a selecionar, registrar, resumir, interpretar e
divulgar os fatos que afetam as situacoes orcamentarias, financeiras e
patrimoniais das entidades de direito publico.
2 - Plano de Contas: escrituracao contabil, formada por um conjunto de contas
previamente estabelecido, que permite obter as informacoes necessarias a
eiaboracao de relatorios gerenciais e demonstracoes contabeis conforme as
caracteristicas gerais do Orgao.
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3 - Receita: a Camara Municipal de Jaguaré nao possui receita propria, mas
recebe repasses do Poder Executivo, que sao ingressados durante 0 exercicio
orcamentario.

4 - Demonstragao Contabil: técnica contabil que evidencia, em periodo
determinado, as informacoes sobre os resultados alcancados e os aspectos de
natureza orcamentaria, economica, financeira e patrimonial da entidade publica.
5 - Dotagao Orgamentariaz limite de crédito consignado na Lei de Orcamento
ou crédito adicional, para atender determinada despesa.

*'* IV - BASE LEGAL
o Constituicao Federal de 1988; Resolucao TC n° 2277l2011 e alteracoes;

Lei Organica do Municipio de Jaguaré; Lei n° 4.320/64; Lei Complementar
n° 101/2000; Lei n° 8.666/93; Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada ao Setor Publico — NBCASP; Resolucoes do Conselho Federal
de Contabilidade — CFC; Regimento lnterno do TCEES (Resolucao n°
261/2013; Lei Orgénica do TCEES (Lei Complementar Estadual n°
621/2012) e demais legislacoes.

V - RESPONSABILIDADES

1 — Compete ao responsavel pela Contabilidade:

a) Cumprir fielmente as determinacoes desta lnstrucao normativa,
divulgando aos servidores do Setor de Contabilidade velando sobre seu
fiel cumprimento;

b) Realizar a geracao dos demonstrativos contabeis;
c) Encaminhar a Prestacao de Contas aos orgaos competentes;
d) Manter os demonstrativos contébeis em arquivos no Setor de

Contabilidade até a aprovacao das contas perante o Tribunal de Contas
do Estado do Espirito Santo;

e) Acompanhar qualquer alteracao na legislacao referente a Contabilidade;
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f) Comunicar a Controladoria, sob pena de responsabilidade solidaria, a
ocorréncia de atos ilegais, ilegitimos, irregulares ou antieconomicos de
que resultem, ou nao, em dano ac erario.

2 - Compete a Controiadoria Geral:
a) 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;

b) Manifestar através de relatorios, auditorias internas, inspecoes, pareceres
e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as posslveis
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
observéncia na legislagao vigente.

VI — PROCEDIMENTOS

1 — DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS QUE COMPQEM A PRESTAQAO

DE CONTAS ANUAL — IN 03412015 DO TCEES E ALTERAQUES

1.1- Do Balango Financeiro (anexo 13 da Lei n° 4.3201164):
a) O Balanco Financeiro demonstrara a receita e a despesa orcamentaria

bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orcamentaria, conjugados com os saldos em espécies provenientes do
exercicio anterior, e os que se transferem para 0 exercicio seguinte;

b) O Balanco Financeiro evidenciara a movimentacao financeira entre

receita realizada e a executada, recebimentos e pagamentos extra
orcamentarias, transferéncias decorrentes ou nao de execucao
orcamentaria, saldo e inicial e saldo final em espécie.
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1.2 — Balango Patrimonial (anexo 14 da Lei n” 4.320!64):
a) 0 Balanco Patrimonial é a demonstracao contabii que evidencia,

qualitativamente e quantitativamente, a situacao patrimonial da entidade ptiblica,
por meio de contas representativas do patrimonio pflblico, além das contas de
compensacao, sendo elas do ativo, passivo, contas de compensacao, patrimonio
liquido;

b) a classificacao dos elementos patrimoniais considera a segregacao em
“circulante” e “nao circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e
exigibilidade;
c) os ativos devem ser classificados como circulares quando estiverem
disponiveis para a realizacao imediata, quanto a expectativa de realizacao for de

até doze meses apos a data das demonstracoes contabeis;
d) os passivos devem ser classificados como circulantes quando
corresponderem a valores exigiveis ate doze meses apos a data das
demonstracoes contabeis, e os demais em nao circulante;
e) segundo a Lei n° 4.320164, art. 105, o Balanoo demonstrara o ativo financeiro,
ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, saldo patrimonial e
as contas de compensacéo;
f) a avaliacao dos elementos patrimoniais obedecera aos seguintes critérios
débitos e créditos, bem como os titulos de renda, bens moveis e imoveis e os

bens em almoxarifado;
g) como anexo do Balanco Patrimonial, devera ser elaborado demonstrativos do
Superévit Financeiro apurado pelo Balance Patrimonial do exeroioio, sendo

descriminado por fonte de recursos (art. 8° e 50° da lei n° 101/2000).

1.3 - Demonstracao das Variagoes Patrimoniais:
a) Evidencia as alteracoes verificadas no patrlmonio, resultantes ou

independentes da execucao orcamentaria, e indicara 0 resultado

patrimonial do exercicio;
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b) As alteracoes verificadas no patrimonio consistem nas variacoes
quantitativas e qualitativas. As variacoes quantitativas sao decorrentes
de transagoes no setor pljiblico que aumentem ou diminuem o patrimonio
liquido. Ja as variacoes qualitativas sao decorrentes de transacoes no
setor publico que alterem a composicao dos elementos patrimoniais sem
afetar o patrimonio liquido;

c) O resultado patrimonial do periodo apurado pelo confronto entre as
variacoes patrimoniais ativas e passivas.

L 1.4 — Divida Pflblica Fundada:
a) A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior

a dozes meses contraidos para atender a desequilibrio orcamentario ou
a financeiro de obras e senzicos pfiblicos;

b) Devera ser escriturada com individuacao e especificacoes que permitam
verificar, a qualquer momento, a posicao dos empréstimos, bem como os
respectivos senricos de amortizacao e juros.

1.5 - Divida Flutuante:
a) E a divida publica de curto prazo, cujo vencimento se da no proprio

exerclcio financeiro em que ocorreu a captacao ou, no maximo, no prazo
-L de doze meses;

b) A divida flutuante compreende os restos a pagar;

1.6 - Das Demonstragoes de Fluxos de Caixa:
a) Tem como objetivo contribuir para a transferéncia da gestao publica, pols

permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos orgaos e
entidades do Setor Publico;

b) As informacoes de fluxo de caixa sac uteis para proporcionar aos usuarios
da informacao contabil instrumento para avaliar a capacidade de a
entidade gerar caixa equivalentes de caixa, bem como suas necessidades
de liquidez;
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c) As demonstracoes de fluxos de caixa devem ser elaboradas pelo método
direto e evidenciar as movimentacoes havidas e seus equivalentes.

1.7 — Balancete de Verificagao:

E uma peca auxiliar que em decorréncia da técnica contabil de
escrituracao pelo método das partidas dobradas, tem por objetivo oferecer
informacoes que contribuirao para analises gerenciais acerca da

movimentacao e dos saldos das contas utilizadas pelos sistemas
contabeis, com os saldos acumulados no exercicio, detalhado ate o nivel
de conta contabil de lancamento, abrangendo todas as contas contabeis
com movimentacao no exercicio nos sistemas orcamentarios, financeiro,
patrimonial e de compensacao, informando o saldo anterior, o total do
débito, 0 total do crédito e 0 saldo final, impresso e assinado pelo gestor
e pelo contabilista responsavel.

1.8 - Demonstrativos dos créditos adicionais:
Devem ser apresentados na prestacao de contas anual enviadas ao
TCEES contendo informacoes sobre créditos abertos no exerclcio,
contendo, Lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e
fonte de recursos utilizada, dentre outras informacoes;

Os demonstrativos dos créditos adicionais devem ser apresentados no
formato exigido pelo anexo 14 da IN 03412015 do TCEES, informando a
origem do oredito (suplementar, especial ou extraordinario) e a origem do

recurso (superavit financeiro apurado no balanco patrimonial do exerclcio
anterior, excesso de arrecadacao, anulacao parcial ou total de dotacoes,
operacoes de créditos autorizadas).

1.9- Demonstrativo analitico da movimentagao de bens:
a) No demonstrativo “resumo do lnventario”, sera evidenciado os valores

registrados como saldo anterior, entradas, saidas e saldo final, por
conta contabil, nos registros de controle do inventario e os valores
registrados como saldo anterior, entradas, saidas e saldo final, nos
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registros contabeis. Dessa forma, serao confrontados os saldos dos
sistemas de controle de estoque e do sistema contabil.

1.10 - Demonstrativo de “Restos a Pagar”:
a) Os saldos de restos a pagar de exercicios anteriores e os restos a

pagar inscritos no exercicio sob analise, discriminando em
processados e nao processados, por exerclcio, por credor, por fonte
de recursos, por fungao e subfuncao.

2 - OAS NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAQOES CONTABEIS

a) As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes contabeis
e contem informacoes adicionais em relacao a apresentada no corpo
dessas demonstracoes e oferecem descricoes narrativas ou segregacoes
e aberturas de itens anteriormente divulgados, além das informacoes
acerca de itens que nao se enquadram nos critérios de reconhecimentos
nas demonstraooes contabeis;

b) As informacoes contidas nas notas explicativas devem ser relevantes,

complementares ou suplementares aquelas nao suficientemente
evidenciadas ou nao constantes no corpo das demonstracoes contabeis;

c) As notas explicativas devem evidenciar, ainda, o reconhecimento de
inconformidades, provavelmente, relevantes para a avaliacao de
responsabiliclades, que pode afetar a avaliagao do usuério sobre 0

desempenho e o direcionamento das operacoes de credito do Poder
Legislativo Municipal, sendo que essa evidenciacao pode também
influenciar as decisoes sobre os recursos a serem alocados na Camara
Municipal no futuro;

d) Poderao incluir divulgacoes sobre os riscos e incertezas que afetem a
Cémara Municipal e quaisquer recursos elou obrigacoes para os quais
nao exista obrigatoriedade de serem reconhecidos no balanco
Patrimonial;
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e) As notas explicativas podem ser apresentadas tanto na forma descritiva

como forma de quadro analiticos, ou mesmo englobar outras
demonstracoes complementares necessarias para a melhor evidenciacao
dos resultados e a da situacao financeira da Camara Municipal. Devem
ser apresentadas de maneira sistematica, de forma que cada item
constante das demonstracoes contabeis faca referéncia a sua respectiva
informagao adicionai relacionada nas notas.

f) As notas explicativas terao que ser enviadas conforme estabelecido no
anexo I da IN 043/2017 do TCEES no rol de documentos para envio da
PCA.

VII - CONSIDERAOOES FINAIS

A inobservéncia das tramitacoes e procedimentos de rotina estabelecida nesta
lnstrucao Normativa, sem prejuizo das orientacoes e exigéncias do TCEIES
relativas ao assunto, sujeitara os responsaveis as sancoes Iegais cabiveis.

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

Esta instrugéo normativa deveré ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim 0 exigirem a fim de verificar a sua
adequacao a leglslacao vigente, bem como manter o processo de melhoria
continua dos servicos publioos municipais.

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

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