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PAULO HE E PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 03 de outubro de 2018. 

EDELIO ISCO GUEDES 
PREFEITO MUNICIPAL 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 4° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientacoes a respeito da aplicacao dos dispositivos deste 
Decreto. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. · 

Art. 1° - Fica aprovada a atualizacao da lnstrucao Normativa do Sistema Financeiro 
N° 002/2014, que segue anexa coma parte integrante deste Decreto. 

Paragrafo Onico - A atualizacao ocorreu tendo em vista rnodificacoes internas nas 
retinas da Secretaria de Financas, bem coma devido as alteracoes nos valores das 
modalidades de licitacao, implementadas pelo Decreto Federal n° 9.412/2018, em 
razao da vinculacao dos incises I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, citados na 
lnstrucao Normativa a que se refere o caput, que dispoe sabre as Retinas para 
controle da Proqrarnacao Financeira do Municipio. 

DEC RETA: 

0 Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sao 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municipio, no arnbito deste Peder, 

Aprova a atualizacac da lnstrucac 
Normativa SFI N° 002/2014, para sua 
Versao 02 do Sistema Financeiro e da 
outras provldenclas. 

DECRETO N° 271/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

' . 



o Claudio - Espf rito Santo - Telefax (027) 3735-4000 

1. Lei Federal 4.320/64; 
2. Lei 8.666/93; 
3. Lei Complementar n° 101 /2000. 

Prac;a da Independencia, 341 - Centro - 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Departamento Financeiro ocupa-se essencialmente da maniputacao dos meios de pagamento 
e recebimento em ordem a quitacao de compromissos, para com terceiros e do registro e 
emissao de documentos, e bem coma das relacoes com bancos para fins de quitacao de 
compromissos. 

Proqrarnacao Orcarnentaria tern par objetivo assegurar que os recursos sejam alocados 
conforme o planejamento das unidades gestoras de maneira a evidenciar as metas propostas 
na Lei Orcarnentaria Anual LOA, Lei de Diretrizes Orcarnentarias LDO e no Plano Plurianual 
PPA. E tambern assegurar recursos necessaries para melhorar a execucao do programa 
anual de trabalho a fim de garantir o equilibria entre disponibilidades de Caixa e compromissos 
de pagamento. 

111 - CONCEITOS 

Esta lnstrucao Normativa abrange o Poder Executivo. 

11 - ABRANGENCIA 

Disp6e sabre as Rotinas para controle da Proqrarnacao Financeira do Municipio. 

I - FINALIDADE 

Versao: 02 
Atualtzacao em: 03/10/2018 
Ato de aprovacao: Decreto N° 271 
Unidade Responsavel: Secretaria de Finances 

INSTRUCAO NORMATIVA SFI N° 002/2014 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



Atraves da atividade de auditoria interna, avaliar a eficacia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SFI, propondo alteracoes na lnstrucao Normativa para aprimoramento dos 
controles. 

Prestar apoio tecnico por ocasiao das atuallzacoes da lnstrucao Normativa, em especial no 
que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle e respectivos procedimentos de 
controle; 

Unidade Responsavel pela coordenacao do Controle lnterno 

Cumprir fielmente as determinag6es da lnstrucao Normativa, em especial quanta aos 
procedimentos de controle e quanta a padronizacao dos procedimentos na geracao de 
documentos, dados e mtormacoes. 

Manter a lnstrucao Normativa a cisposlcao de todos os funcionarios da unidade, velando pelo 
fie! cumprimento da mesma; 

Alertar a unidade responsavel pela lnstrucao Normativa sabre alteracoes que se fizerem 
necessarias nas retinas de trabalho, objetivando a sua otirnizacao, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eflciencia 
operacional; 

Atender as solicitacoes da unidade responsavel pela lnstrucao Normativa, quanta ao 
fornecimento de inforrnacoes e a participacao no processo de atualizacao: 

Unidades Executoras 

Promover discussoes tecnicas com as unidades executoras e com a unidade respcnsavel 
pela coordenacao do controle interno, para definir as retinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteracao, atualizacao ou expansao. 

Orientar as areas executoras e supervisionar sua aplicacao: 

Promover a divulgagao e implementacao da lnstrucao Normativa, mantendo-a atualizada; 

Unidade Responsavel pela lnstrucao Normativa 

V - RESPONSABILIDADES 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



Praca da Independencla, 341 - Centro - Afense Claudio - Espirito Santo -Telefax (027) 3735-4000 

• Despesas com Pessoal e Encargos Sociais; 
• Quante aos pagamentos das obriqacoes decorrentes do fornecimento de bens, locacoes, 

realizacao de obras e prestacao de services. o Departamento Financeiro deve obedecer a 
ordem cronol6gica da exigibilidade para cada fonte diferenciada de recurses, em 
atendimento ao disposto no art. 5° da Lei Federal n°. 8.666/93; 

• Os pagamentos de restos a pagar tarnbern obedecerao a ordem cronol6gica de 
exigibilidade conforme Artiga 5° da Lei 8.666/93; 

• Os pagamentos devidos pela Fazenda Publica Municipal, em virtude de sentence [udictaria, 
far-se-ao exclusivamente na ordem cronol6gica de apresentacao dos precat6rios, nos 
termos da leqislacao vigente, e a conta dos respectivos creditos, conforme inscricao na Lei 
Orcarnentaria Anual; 

• Em atendimento ao § 2° do artigo 100, da Constituicao Federal, as debitos de natureza 
alimenticia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade au mais na data de 
expedicao do precat6rio, au seja, portadores de doenca grave, definidos na forma da lei, 
serao pages com preferencia sabre todos as demais debitos, ate o valor equivalente ao 
triple do fixado em lei; 

• Em atendimento ao § 1 ° do Artiga 100 da Constituicao Federal, as debitos de natureza 
alimenticia compreendem aqueles decorrentes de salaries, vencimentos, proventos, 
pensoes e suas cornplementacoes, beneficios previdenciarios e indenizacoes par morte au 
par invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentenca judicial transitada 
em julgado, e serao pagos com preferencia sabre todos as demais oebltos: exceto sabre 
aqueles referidos no item anterior, desta instrucao normativa; 

• 0 suprimento financeiro a carnara municipal para execucao do seu orcarnento de despesa 
sera realizado ate o dia 20 de cada mes atraves de dep6sitos au transferencla e e ntas 
bancarlas especifica. Artiga 29 -A,§ 2°. II da CF; 

A execucao orcarnentaria das despesas sera baseada no fluxo de ingresso de recurses, 
devendo as 6rgaos e Entidades da Administracao Direta e lndireta obedecer, dentro da 
proqramacao financeira estabelecida, a ordem de prioridade a seguir: 

Da Ordem de Prioridade de Pagamento 

Cabe a Secretaria de Finances, durante o exerclcio, o equilibria entre a receita arrecadada e 
a despesa realizada de mode a reduzir ao minima eventuais insuticiencias de saldos na 
Tesouraria, adotando coma instrumento de controle o cronograma de desembolso nos termos 
do art. 8° da Lei Complementar 101/2000. 

Ap6s 30 (trinta) dias da publlcacao do Orcarnento, nos termos em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orcarnentarias - LOO o Peder Executive estabelecera a Proqrarnacao Financeira e 
o cronograma Mensal de Desembolso. 

Da Proqramacao Financeira 

VI - PROCEDIMENTOS 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



Prac;a da Independencia, 341 - c 

Os empenhos que nao estiverem de acordo com a le is .... .,.......-,Jt ao poderao ser pagos, fica a 
Secretaria Municipal de Financ;as responsavel p i; devolucao a quern for de direito 
para reqularizacao dos rnesrnos; ~ 

A Tesouraria nae deve efetuar pagamento sem o fornecimento de recibos e/ou Nata fiscal de 
venda ou prestacao de services correspondentes a cada caso; 

E vedado tarnbern emitir ou receber cheques pre-datados: 

Fica vedado aos 6rgaos do Peder Executive e Legislative, emitir ordem de pagamento sem 
que haja a respectiva disponibilidade de recurses financeiros para quitacao do debito; 

0 pagamento da ultirna parcela relativa a execucao de obras ficara condicionado a 
apresentacao do Termo de Recebimento de Obra e a Certidao Negativa de Debito (CND), 
expedida pelo Institute Nacional de Segura Social (INSS); 

No caso de execucao de obra, o pagamento devera ser efetuado mediante a apresentacao 
de planilha e foto da medicao da respectiva obra, assinada por profissional habilitado; 

0 pagamento de empenho cujo valor (empenhado) seja maior que R$ 17.600,00 (dezessete 
mile seiscentos reais), quando se tratar de compra e services que nao se enquadrem coma 
de engenharia, e os relacionados a obras e services de engenharia, superiores a R$ 33.000,00 
(trinta e tres mil reais), somente serao efetuados se a despesa tiver sido antecedida de 
licitacao, dispensa ou inexigibilidade. Sendo que quando se tratar de dispensa ou 
inexigibilidade devera haver o processo formalizado nos termos da Lei 8.666/93, contendo as 
justificativas da dispensa ou inexigibilidade; 

Nenhum pagamento podera ser realizado sem a efetiva liquida9ao da despesa, entendida 
esta como a efetiva entrega do material, a prestacao do service, a execucao da obra ou a 
concretizacao da locacao. No verso ou acompanhando o comprovante fiscal da despesa 
devera estar identificada a liquidacao da despesa contendo o carimbo ou a informacao de 
QUE OS MATERIAIS/SERVl<;OS FORAM ENTREGUES/PRESTADOS DETALHANDO A 
DESTINA<;AO DOS MATERIAIS/SERVl<;OS com data e assinatura do responsavel pelo 
recebimento do produto e/ou services: 

Os pagamentos das despesas deverao ser efetuados exclusivamente pela Tesouraria 
mediante cheques nominatives, ordem de pagamentos, boletos bancanos, realizados atraves 
de aqencia bancaria, Auto Atendimento do Setor Publico e Gerenciador Financeiro; 

Do Departamento Financeiro 

diferenciada de recurses, serao pagas no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da 
apresentacao da docurnentacao fiscal (art. 5°, § 3°, da Lei 8.666/93); 

• As despesas com datas de vencimento programadas como boletos, faturas ou contratos 
deverao ter preferencias de pagamentos em suas datas de vencimento, a fim de evitar 
incidencia de multas e juros. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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Controladora lnterno Municipal 

r> CJJ1nl\n,a~ rliXJ 
MAYAR~~A ~MPOS~RANDAO 

Auditora Publtca lnterno 

EDELIO 

Afonso Claudio, 03 de outubro de 2018. 

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor a partir de sua aprovacao. 

0 Departamento Financeiro do Peder Executive e Legislative devem seguir no que couber 
esta lnstrucao Normativa. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderao ser obtidos junta a 
Coordenadoria de Controle lnterno Municipal que, par sua vez, atraves de procedimentos de 
checagem (visitas de retinas) ou auditoria interna, aferira a fiel observancia de seus 
dispositivos par parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados par esta lnstrucao Normativa e 
as demais legislac;oes pertinentes. Ficara a cargo da Coordenadoria de Controle lnterno 
Municipal, unificar e encadernar, fazendo uma coletanea das instrucoes normativas, com a 
finalidade elaborar o Manual de Retinas lnternas e Procedimentos de Controle Municipal, 
atualizando sempre que tiver aprovacao de novas instrucoes normativas, ou alteracoes nas 
mesmas. 

0 descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos sera objeto de instauracao 
de Processo Administrative para apuracao da responsabilidade da realizacao do ato contrario 
as normas instituidas. 

VII - CONSIDERACOES FINAIS 

Os recurses legalmente vinculados a finalidade especifica serao utilizados exclusivamente 
para atender a objeto de sua vinculacao ainda que em exercicio diverse daquele em que 
ocorrer o ingresso. 

As despesas empenhadas que nae forem liquidadas dentro do exerclcio serao objeto de 
cancelamento, com excecao daquelas que serao inscritas em restos a pagar nae 
processados; 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 


