
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO N" 005/2014, DE 1 1 I)K FEVEREIRO DE 2014.

Dispõe sobre nomi;is gerais a serem observadas pelo
Poder Executivo Municipal no acompanhamento dos
resultados previstos nos programas do PPA, do
cumprimento das metas tlscais e das prioridades e
metas definidas na LDO.

Versão: 001.
Aprovação em: 11/02/2014.
Ato de aprovação: Decreto n". 019 2014.
Unidade Responsável: Secretaria Munic ipa l de Administração.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO M U N I C Í P I O I)K BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do Município.

A CONTROLADORIA GERAL DO M U N I C Í P I O , no uso de suas atribuições que lhe
conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495. de 23 de setembro de 2013, que
Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31 da
Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n". 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica do
Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no Decreto n", l 14. de 24 de setembro 2013, que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496, de 23 de setembro de 2013. que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;

Considerando o arl. 165 da Consti tuição Federal, o artigo 4" da Lei de Responsabilidade Fiscal,
além dos dispostos nos artigos 74 e 123 a 126 da Lei Orgânica Municipal de Barra de São
Francisco - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer normas gerais a
serem observadas pelo Poder Lxecutivo Municipal no acompanhamento dos resultados
previstos nos programas do Plano Plur ianua l . do cumprimento das metas fiscais e das
prioridades e metas definidas na FDO. com vis tas â eficácia, eficiência e transparência da
aplicação dos recursos públicos, no âmbito do Poder Hxeculivo Municipal de Barra de São
Francisco.

RESOLVE:
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CAPÍTULO I

Das Disposições Iniciais

Art. 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do
Município, o Sistema de Controle Interno recomenda Secretaria Municipal de Administração,
que observe os procedimentos constantes nesta Instrução Normativa no acompanhamento dos
resultados previstos nos programas do PPA. do cumprimento das metas fiscais e das
prioridades e metas definidas na LDO do município de Barra de São Francisco.

Art. 2" A Secretaria Municipal de Administração é um órgão ligado diretamentc ao Chefe do
Poder Executivo e tem como objetivo promover e acompanhar a implementação da gestão
estratégica no âmbito da Administração Munic ipa l e a prestação de serviços de
desenvolvimento e geoprocessamento às diversas Secretarias Municipais e órgãos; o
planejamento económico e a elaboração do plano pi u ri anual, da lei de direlrizes orçamentarias
e da proposta orçamentaria; gestão fiscal através de ação planejada e transparente; prevenção
de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas; verificação
do cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a limites, visando
ao equilíbrio das contas públicas, condições no que tange à renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada mobiliária, operações
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a
pagar; o assessoramento ao Preteito Municipal em assuntos de sua competência e que nesta
condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o
processo decisório, viabilizando a execução de políticas na área de desenvolvimento
económico.

Art. 3" Esta Instrução Normativa abrange os atos de acompanhamento dos resultados previstos
nos programas do Plano Plurianual - PPA, do cumprimento das metas fiscais e das prioridades
e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO.

CAPÍTULO II

Dos Conceitos

Art. 4" Para fins desta Instrução Normativa adotam-se as seguintes definições:
I. Acompanhamento: meio pelo qual é possível monitorar o desempenho, cumprimento das
metas fiscais e das prioridades e melas definidas na LDO. e d i fundi r as práticas adotadas.
produzindo aprendizado e aperfeiçoamentos que possam ser compartilhados;
II. Plano Plurianual - PPA: instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as
ações do Governo, pelo período de quatro anos. Demonstram as diretrizes, objetivos, metas
físicas e financeiras da administração pública;
III. Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO: Estabelece as direUizexnormas, prioridades, metas
c principais parâmetros do Projeto de Lei Orçaipenlária An/ial «/Aastitui elo entre o PPA e
LOA;
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IV. Lei Orçamentaria Anual - LOA: programa as ações de governo a serem executadas para
tornar possível a concretização das metas planejadas no plano plurianual e observância da Lei
de Diretrizes Orçamentarias.
V - Ação: as ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que
contribuem para atender ao objetivo de um programa. As ações, conforme suas características
podem ser classificadas como atividades. projetos ou operações especiais;
VI - Atividade: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de
Governo;
Vil - Projeto: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo;
VII I - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de Governo, das quais não resulta um produto, e não gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
IX- Prioridade: hierarquia a que devem submeter-se as metas. Quais as mais importantes, quais
têm precedência ou que devem ser realizadas antes. Traduzem-sc no cronograma para
execução das metas, a fim de realizarem-se ações que resultam em serviços prestados
quantificáveis;
X - Programa: é o instrumento de organização da atuaçào governamental que articula um
conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido,
mensurado por indicadores instituídos no plano, visando á solução de um problema ou o
atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade;
XI - Meta: mensuração das ações de Governo para definir quantitativa e qualitativamente o que
se propõe ser atendido e qual parcela da população se beneficiará com a referida ação;
XII - Objetivo: é o detalhamento ou a decomposição dos programas, que deverão ser atendidos,
de forma a concretizar as diretrizes, indicando os resultados pretendidos pela Administração a
serem realizados pelas ações. Hm linguagem comum, o objetivo é o histórico ou a descrição
que se dá para uma diretriz ou para um programa.

CAPÍTl iLO I I I

Das Responsabilidades

Art. 5° São responsabilidade s do Chefe do Poder Executivo Municipal:
I - avaliar o cumprimento das metas fiscais, das prioridades e metas estabelecidas na LDO e
obtenção dos resultados previstos nos Programas constantes do PPA;
II - encaminhar aos Responsáveis pela execução informações referentes ao cumprimento das
melas fiscais, das prioridades e melas estabelecidas na LDO. bem como da obtenção dos
resultados previstos nos Programas constantes do PPA;
I I I - revisar e/ou alterar as ações dos Programas previstos no/PPj
IV - revisar e/ou propor alterações nas metas fiscais, prioridades é lí&tas da LDO.
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Parágrafo único. As Unidades Executoras aux i l i a r ão o Chefe do Poder Executivo na execução,
acompanhamento c revisão dos resultados previstos nos Programas do Plano Plurianual, do
cumprimento das metas fiscais e das prioridades e melas definidas na LDO.

Art. 6° São responsabi l idades da Secretaria M u n i c i p a l de Administração:
I - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa às áreas executoras e
supervisionar a sua aplicação;
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Unidade Central de
Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e respectivos procedimentos de controle
que devem ser objeto de alteração, atuali/ação ou expansão da instrução.
I I I - organizar em planilhas ou sistemas informatizados os Programas e as Ações previstas no
PPA, bem como as metas fiscais, prioridades e melas def inidas na LDO;
IV - encaminhar as planilhas ou informações dos sistemas informatizados ao Chefe do Poder
Executivo e Controladoria Geral do Município;
V - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no acompanhamento dos resultados previstos nos
Programas do Plano Plurianual, do cuinprimenlo das melas fiscais e das prioridades e melas
definidas na LDO.

Art. 7" São responsabilidades da Controladoria ( íe ra l do Munic íp io :
I - avaliar o cumprimento das melas fiscais das prioridades e melas eslabelecidas na L,DO c
obtenção dos resultados previstos nos Programas constantes do PPA;
II - elaborar check - lis! de controle.

CAPÍTULO IV

Dos Procedimentos

Art. 8" O Acompanhamento dos resultados dos Programas e Ações nele previstos serão de
responsabilidade e monitorados pelos diversos Órgãos Gestores da Administração Pública
Direta e Indirela do Município, cabendo a cada Órgão a avaliação dos resultados obtidos
especialmente quanto à eficiência, eficácia e efetividade.
§ 1° A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com o Selor de Coniabilidade e com
o auxíl io das Unidades Gestoras, deverá organi/.ar os Programas e as Ações previstas no PPA
em plani lhas ou sistemas informatizados, e\, no mínimo: Área. Unidade
Responsável. Objctivo. Ações. Metas. Ano de Prioridade e Valor Executado.
í; 2° As informações do i tem anterior serão encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo, com
cópia para a Controladoria Geral do Munic íp io , até o ú l t imo dia do mês subsequente ao
término de cada semestre, para acompanhamento e avaliação.
§ 3° Se for necessário, o Chefe do Poder Executivo, com auxílio da Secretaria Municipal de
Administração e das Unidades Gestoras, revisará as Ações dos Programas previstos no PPA.

Art. 9" Compete a Secretaria Municipal de Administr
Contabilidade, o acompanhamento das metas fiscais e pri
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§ 1° Os Responsáveis pelas Secretarias, através do Setor de Contabilidade e com o auxíl io das
Unidades Gestoras, deverão organizar as melas fiscais e prioridades definidas na LDO em
planilhas ou sistema informatizado, de forma que propicie o acompanhamento e avaliação de
sua execução.

§ 2° Se for necessário, o Chefe do Poder Hxecutivo. com auxílio da Secretaria Municipal de
Administração e as Unidades Gestoras, revisará as metas fiscais, prioridades e metas previstas
na LDO.

§ 3° Se for o caso c mediante just i f icat iva, o Chefe do Poder Rxeculivo elaborará projeto de
alteração das metas fiscais, prioridades e/ou metas da LDO.

Art. 10 A Conlroladoria Geral do Município deverá avaliar o cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual c a execução dos programas c do Orçamento municipal.

§ 1° Deverá observar a compalibili/ação da execução orçamentaria com o programa e as ações
estabelecidas no Plano Plurianual.

§ 2° Considerando que é de fundamental importância para efeito de análise e avaliação do
desempenho da gestão governamental, obedecer á classificação orçamentaria.

Art. 11 Os Órgãos da Administração Públ ica Municipal , no âmbito do Poder Executivo,
devem observar com bastante rigor, no ato da emissão da nota de empenho, se o objeto da
despesa para realização dos gastos correntes ou de capital está compatível com as ações
programadas na Lei Orçamentaria Anual e autori/adas no Plano Plur ianual .
Parágrafo único. Caberá a Controladoria Geral do Município, por meio da Coordenadoria de
Contabilidade, acompanhar e verificar a fidelidade da aplicação desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO V

Das Considerações Finais

Art. 12 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser
obtidos junto à Controladoria Geral do Munic íp io que, por sua vez, por meio de procedimentos
de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas Unidades da
Estrutura Organizacional.
Parágrafo único. Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a
Administração Pública, é necessário o permanente reporte às leis pertinentes ao assunto e suas
alterações.

Art. 13 'Iodos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir as determinações e
atender aos dispositivos constantes nesta Instrução NornuUvC^ÍNDservidor público que
descumprir as disposições desta Instrução Normativa ficar
administrativa.
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Art. 14 Esta Instrução Normativa entrará cm vigência a part ir da sua publicação.

Barra de São Francisco - ES. 1 1 de fevereiro
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