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DECRETO Nº ...../2010 

 

Dispõe a respeito dos procedimentos, rotinas e 

funcionamento da Tesouraria do Município de 

Guanhães/MG 

 

 

CAPÍTULO I - OBJETIVO 

Art. 1º - Criar normas de procedimentos e rotinas  da Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento do Município de Guanhães/MG, visando controle dos processos envolvidos e 

determinação da responsabilidade dos funcionários do setor. 

 

CAPÍTULO II - CAMPO DE APLICAÇ ÃO 

Art. 2º - As normas contidas no presente Manual aplicam-se a todas as unidades da Secretaria 

Municipal de Fazenda e Planejamento do Município de Guanhães/MG, em especial à Divisão 

de Tesouraria. 

 

CAPÍTULO III – COMPETÊNCIA 

Art. 3º - As competências da Divisão de Tesouraria são as definidas neste Manual de 

Procedimentos, sem prejuízo do previsto em Lei: 

I - executar pagamentos, devidamente autorizados e processados, e demais compromissos da 

municipalidade de despesas devidamente empenhadas; 

II - guardar valores da Prefeitura ou de terceiros, quando oferecidos em cauções para garantias 

diversas;  

III - executar o pagamento do pessoal e controlar os pagamentos efetuados através da rede 

bancária; 

IV – emitir relatórios financeiros, prestando contas à Divisão de Contabilidade; 

V - executar o controle das contas bancárias, com as devidas conciliações dos valores em 

trânsito, de acordo com as normas de Direito Financeiro; 

VI - efetuar a tomada de conta dos responsáveis por adiantamentos para cobertura de despesas 

de pronto pagamento, diárias de viagem e outros depositários financeiros do poder público 

municipal; 



 

 

 

 

VII - manter o controle de cada adiantamento fornecido e efetuar a contabilização devida; 

VIII – verificar a posição contábil do saldo bancário da Prefeitura e do saldo de caixa, 

informando-as mediante boletins diários, ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Fazenda e 

Planejamento; 

IX - executar outras atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO IV - DEFINIÇ ÕES 

Art. 4º - São as seguintes as definições dos termos utilizados neste Manual: 

I - Sistema Orçamentário: evidencia o registro da receita e da despesa de acordo com as 

especificações da lei de orçamento, dos créditos adicionais, bem como da execução 

orçamentária, apresentando, ao final do exercício, os resultados comparativos entre a previsão 

e a execução através da demonstração do balanço orçamentário. 

II - Sistema Financeiro: evidencia todas as operações que envolvam movimentação financeira, 

apenas numerário, sejam de origem orçamentária como extra-orçamentária, apresentando, ao 

final do exercício, o resultado financeiro apurado no balanço financeiro. 

III - Sistema Patrimonial: evidencia as contas do ativo e do passivo, envolvendo os bens, 

direitos e obrigações. Registra, analiticamente, todos os bens de caráter permanente, as 

alterações patrimoniais, apresentando, ao final do exercício, o resultado da gestão econômica 

através do balanço patrimonial. 

IV - Sistema de Compensação: registra o movimento das contas representativas de direitos e 

obrigações, decorrentes de atos administrativos, geralmente contratos e convênios, devendo, 

ao final do exercício, apresentar seus resultados que serão incluídos no balanço patrimonial. 

V - Receita Pública: conjunto de recursos financeiros que entram para os cofres públicos, 

provenientes de quaisquer fontes, a fim de cobrir as despesas orçamentárias e adicionais do 

orçamento, além dos ingressos transitórios que, por não integrar de forma definitiva o 

patrimônio da entidade, estão sujeitos à restituição.  

 

 

CAPÍTULO V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Art. 5º. Deverão ser mantidos na Tesouraria os seguintes documentos: 



 

 

 

 

I - Normas, manuais de procedimentos, instruções de serviço ou instrumento similar que 

disponha sobre o funcionamento e as atividades desempenhadas na Tesouraria; 

II - Boletins diários de arrecadação; 

III - Livro Caixa; 

IV – Relatório de Receitas; 

V - Extratos bancários e conciliações; 

VI - Demonstrativos de Movimento de Numerário;  

VII - Livro de registro de ações; 

VIII - Títulos de crédito como ações e debêntures, cauções e outras garantias; 

IX - A apropriação das receitas públicas; 

X - Controle dos cheques emitidos, sua escrituração e controle das disponibilidades 

financeiras; 

XI - Controle de cauções ou outra modalidade de garantia oferecida por contratado; 

 

CAPÍTULO VI – DO CONTROLE FINANCEIRO 

 

Art. 6º. Os controles realizados na Divisão de Tesouraria visam registrar os pagamentos, os 

recebimentos, os adiantamentos os valores guardados em caixa, de forma que seja possível 

auferir a confiabilidade das informações em confrontação com registros próprios da 

Contabilidade. 

§1º. A Tesouraria deverá realizar diariamente conferência bancária, registrando os cheques 

em trânsito. 

§2º. A Tesouraria deverá registrar diariamente eventuais despesas debitadas diretamente nas 

contas do Município. 

 

Art. 7º. A execução financeira das receitas e das despesas do Município observará o princípio 

da unidade de tesouraria, de que trata o artigo 56 da Lei  Federal nº  4.320, de 17 de março de 

1964. 

 

Art. 8º.  As atividades de execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, 

serão realizadas por meio do Sistema Informatizado e, nos limites da lei, o controle da 



 

 

 

 

sistemática da unidade de tesouraria, abrangendo recursos dos órgãos, entidades e fundos 

municipais. 

 

Art. 9º. A receita do Estado, centralizada no sistema de unidade de tesouraria, compreende: 

I - a receita tributária; 

II - os dividendos e demais receitas patrimoniais; 

III - outras receitas orçamentárias; 

IV – as transferências constitucionais recebidas da União e do Estado, salvo disposição em 

contrário de legislação Federal ou Estadual; 

V - as receitas decorrentes de convênios, ajustes, acordos ou contratos, independentemente de 

sua prévia inclusão no orçamento anual. 

 

Art. 10. A Tesouraria deverá realizar controle financeiro, separando os valores informados em 

processo licitatório, no montante da cotação informada pela Divisão de Compras e Contratos, 

a fim de resguardar o pagamento das obrigações do Município. 

 

Art. 11. As disponibilidades financeiras do Município deverão ser depositadas em instituições 

financeiras oficiais. 

 

Art. 12. O pagamento de despesas será efetuado por meio de ordem bancária emitida por 

processo eletrônico a crédito do beneficiário. 

§1º. A Tesouraria é responsável pela transmissão de todas as ordens de pagamento, 

independentemente da origem dos recursos, às instituições financeiras credenciadas. 

§2º. A Tesouraria, em caráter excepcional, poderá executar pagamentos através de cheque 

nominal. 

§3º. As transferências entre contas correntes do Município deverão ser realizadas, 

preferencialmente, através de processo eletrônico. Caso a transferência seja realizada através 

de cheque deverá ser informada no verso a finalidade (ex: cumprimento do artigo 212 da 

Constituição Federal), bem como a conta corrente, agência e banco referente à conta de 

depósito. 

 



 

 

 

 

Art. 13.  O Prefeito Municipal autorizará a abertura de conta bancária para cada fundo, 

destinada à arrecadação de suas receitas próprias. 

§1º. As contas arrecadadoras referidas no "caput" deste artigo receberão exclusivamente 

depósitos, tendo seus saldos transferidos diariamente para a conta única da Tesouraria. 

§2º.  Para os casos de recursos derivados de transferências federais ou estaduais, que devam 

ser mantidos em contas específicas, o Prefeito Municipal autorizará a abertura de contas 

bancárias específicas para receberem esses recursos. 

 

Art. 14. Os fundos continuarão a efetuar os lançamentos de receitas de sua competência no 

Sistema Informatizado, pelo regime de caixa, a partir de informações dos extratos bancários 

ou boletins de crédito fornecidos pela instituição financeira. 

 

Art. 15. A Tesouraria, diariamente, deverá arquivar informações sobre arrecadação e depósito 

de qualquer natureza nas contas arrecadadoras, as transferências efetuadas e os pagamentos 

realizados através da conta única, para que se processe a conciliação bancária. 

 

Art. 16. Os órgãos, entidades e fundos emitirão as ordens de pagamento de suas despesas 

com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência de seus respectivos vencimentos, de 

acordo com as disponibilidades financeiras próprias evidenciadas através do Sistema 

Informatizado, de modo que a Tesouraria possa prover os recursos necessários e garantir a 

fluidez das contas de movimentação interna dos órgãos, entidades e fundos alcançados pela 

sistemática da unidade de tesouraria. 

Parágrafo único. O controle dos recursos financeiros disponíveis e de seus atuais e futuros 

comprometimentos será efetuado de modo global pela Tesouraria e de modo específico pelos 

órgãos, entidades e fundos, através dos registros contábeis contidos no Sistema Informatizado. 

 

Art. 17. As conciliações bancárias deverão ser encaminhadas ao Setor de Contabilidade para 

conferência e controle. 

 

Art. 18. Os extratos bancários de todas as contas e aplicações existentes em nome do 

órgão/entidade deverão ser arquivados. 

 



 

 

 

 

Art. 19. Os saldos disponíveis em conta do Município deverão ser registrados em boletim de 

tesouraria. 

§1º. Os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser registradas mensalmente. 

§2º. Os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devidamente informadas à 

Contabilidade, para a correta contabilização. 

 

Art. 20. As contas correntes bancárias deverão ser registradas em livro próprio 

 

Art. 21. Somente o tesoureiro, juntamente com o Prefeito ou Secretário de Fazenda e 

Planejamento se houver delegação de competência pelo Prefeito, poderão movimentar as 

contas bancárias, bem como emitir cheques e realizar transferências bancárias. 

  

CAPÍTULO VII – DO LANÇ AMENTO DA RECEITA 

Art. 22. A receita classifica-se em: 

I – Quanto à natureza: 

a) Orçamentária: é aquela que integra o orçamento público, portanto consignada na lei de 

orçamento, cuja especificação deverá obedecer à legislação vigente. "A arrecadação das 

receitas deste grupo depende de autorização legislativa, que é a própria lei de orçamento, e 

se realiza pela execução do orçamento" (art. 51 da Lei 4.320/64). Esta exigência não consta 

da Constituição Federal de 1988. 

b) Extra-Orçamentária: é aquela que não integra o orçamento público e independe de lei 

autorizativa. Tratam-se de ingressos financeiros que pertencem a terceiros, em que a entidade 

funciona apenas como agente depositário de valores recebidos a este título. Ex.: garantias, 

retenções, depósitos etc. 

II - Quanto à coercitividade: 

a) Originária ou de Economia Privada:  refere-se às receitas provenientes da venda de bens 

ou serviços pertencentes ao patrimônio público. Ex.: prestação de serviços de água, luz, 

telefone ou venda de bens como: minério de ferro, petróleo. Sua arrecadação não depende de 

disposição legal, podendo ser cobrada a qualquer época. 

b) Derivada ou de Economia Pública: refere-se às receitas provenientes do exercício da 

competência de tributar os rendimentos ou o patrimônio da coletividade, conferido ao poder 

público, através do constrangimento legal. Ex.: receitas de tributos, empréstimos 

compulsórios. A arrecadação das receitas deste grupo depende de disposição legal. 



 

 

 

 

III - Quanto à afetação patrimonial: 

a) Receitas efetivas: são aquelas que se integram ao patrimônio público como elemento novo 

e positivo, sem condições ou correspondências no passivo. Ex.: receita tributária. 

b) Receitas por mutações patrimoniais: são aquelas decorrentes de mutações que nada 

acrescem ao patrimônio público. Constituem simples entradas ou alterações compensatórias 

nos elementos patrimoniais, representando apenas um fato permutativo. Ex.: receita de 

capital, operação de crédito e alienação de bens. 

IV - Quanto à regularidade 

a) Ordinária: representa ingressos permanentes e estáveis do Tesouro. Ex.: receitas de 

impostos. 

b) Extraordinária: Representa ingressos de caráter acidental, de natureza transitória, 

inconstante e excepcional. Ex.: doações. 

 

Art. 23. A Lei 4.320/64 classifica a receita orçamentária em duas grandes categorias: 

I – Receitas correntes; 

II – Receitas de capital. 

 

Art. 24. As receitas correntes são as 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. 

§1º. São receitas tributárias as provenientes de impostos, taxas e contribuições. 

§2º. São receitas de contribuições as resultantes de contribuições sociais e contribuições 

econômicas. 

§3º. São receitas patrimoniais as decorrentes de exploração do patrimônio, ou seja, de bens 

mobiliários ou imobiliários e de participação societária. 

§4º. São receitas agropecuárias as resultantes da exploração de atividade agropecuária, 

envolvendo as produções vegetal e animal e seus derivados, bem como as atividades de 

beneficiamento ou transformações desses produtos em instalações existentes nos próprios 

estabelecimentos. 

§5º. São receitas industriais, as provenientes de atividades industriais, definidas como tais 

pela Fundação IBGE, e exploradas diretamente pela entidade governamental. 

§6º. São receitas de serviços as resultantes de prestação de serviços de comércio, transportes, 

comunicações, serviços hospitalares etc. 

§7º. São receitas transferidas as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender às suas despesas de 



 

 

 

 

manutenção e funcionamento, conforme condições estabelecidas pela entidade repassadora ou 

pela própria administração da entidade.  

§8º. São Transferências Correntes: 

a) Transferências Intragovernamentais (provenientes da mesma esfera governamental) 

b) Transferências Intergovernamental (provenientes de esferas de governos diferentes) 

c) Transferências de Instituições Privadas 

d) Transferências do Exterior 

e) Transferências de Pessoas 

f) Transferências de Convênios. 

§9º. São consideradas “outras receitas correntes” as provenientes de multas, juros de mora, 

indenizações e restituições, receita da cobrança da dívida ativa e outras. 

§10. A dívida ativa é o conjunto de créditos líquidos e certos pertencentes à Fazenda Pública, 

provenientes de receitas lançadas e não recebidas no exercício respectivo e, portanto, devem 

ser inscritas como créditos realizáveis para fins de compor o ativo patrimonial da entidade 

pública. 

Art. 25. As Receitas de Capital são as 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 e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente”. 

§1º. Operações de Créditos referem-se às receitas obtidas através da constituição de dívidas, 

ou seja, aquelas relativas a empréstimos ou financiamentos. 

§2º. Alienação de Bens refere-se às receitas obtidas através da conversão em espécie de bens 

e direitos (bens móveis, títulos, veículos, equipamentos, máquinas e imóveis, prédios, terrenos 

etc.). 

§3º. Amortização de empréstimos concedidos consiste no retorno de valores emprestados, 

anteriormente, a outras entidades de direito público. 

§4º. Transferências de capital referem-se aos recursos recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, destinadas a atender a despesas de capital. Adotam a mesma classificação 

das receitas de Transferências Correntes, exceto quanto à participação da receita da União. 

§5º. Outras Receitas de Capital destinam-se a receber outras não especificadas em lei, como 

por exemplo a integralização do capital social. 

§6º. Superávit de Orçamento Corrente é a diferença positiva entre as receitas e despesas 

correntes, caso ocorra. 



 

 

 

 

Art. 26. O controle da receita deverá observar os seguintes estágios: 

I - Fixação ou previsão: Trata-se da organização das estimativas das receitas e os lançamentos 

dos tributos depois de votado o orçamento, ou seja, compreende a proposta orçamentária, a 

conversão da proposta em orçamento e o lançamento contábil da previsão da receita. 

II - Lançamento: individualização do contribuinte e discriminação do valor, espécie e 

respectivo vencimento (art. 53, Lei 4.320/64); 

III - Arrecadação: momento em que o contribuinte comparece perante o agente arrecadador 

para liquidar suas obrigações; e 

IV - Recolhimento: o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam, diariamente, ao 

Tesouro o produto da arrecadação (art. 56, Lei 4.320/64). 

Art. 27. A receita deverá ser classificada de acordo com a Lei 4.320/64, e com as portarias 

editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e deverá ser lançada diariamente no Sistema 

Informatizado. 

Parágrafo único. O responsável pela Tesouraria deverá conferir se as receitas de transferências 

que ingressaram nas contas municipais coincide com o registro de saída da entidade 

repassadora, caso tenha sido realizada alguma dedução, deverá ser identificada e lançada no 

sistema. 

Art. 28. As receitas provenientes de transferências voluntárias (convênios) deverão ser 

registradas no sistema e mantidas aplicadas em conta poupança específica. 

 

CAPÍTULO VIII – DOS PAGAMENTOS 

 

Art. 29. Os pagamentos deverão ser realizados observando-se a ordem cronológica de 

liquidação dos empenhos. 

 

Art. 30. Somente poderão ser pagos os empenhos devidamente liquidados e com ordem de 

pagamento exarada pelo ordenador de despesa. 

 

Art. 31. Os pagamentos realizados através de cheque deverão observar as seguintes normas: 

I – Os cheques prontos deverão ser imediatamente entregues ao beneficiário, mediante recibo 

ou depositados em conta de titularidade do beneficiário do empenho. 



 

 

 

 

II – Os cheques deverão ser nominais ao beneficiário do empenho, com especificação de sua 

finalidade no verso (incluindo número do empenho e nota fiscal quando se tratar de 

pagamentos). 

III – Os cheques deverão ser assinados pelo Prefeito e pelo Tesoureiro após preenchimento. 

IV – Os cheques cancelados deverão ser objeto de registro próprio; 

V – A Tesouraria deverá cancelar os cheques pendentes de longa data em seu poder, 

registrando o cancelamento; 

VI - Os cheques deverão ser registrados por bancos, constando seus valores, data de emissão; 

VII – É vedada a emissão de cheques sem provisão de fundos, sob pena de responsabilidade 

funcional do Tesoureiro; 

VIII - Os dados relativos ao número do cheque, banco, sacado e data, deverão ser anotados no 

empenho que originou o pagamento; 

IX - Os cheques deverão ser emitidos com cópia, a fim de facilitar o controle e registro na 

conta corrente bancária. A cópia deverá ser anexada ao empenho. 

X – Somente poderão ser pagos os empenhos que possuam comprovante de entrega da 

mercadoria (carimbo de recebimento pelo almoxarifado ou comissão de recebimento aposta 

na Nota Fiscal) e medição de serviços e obras de engenharia. 

XI – Os pagamentos deverão observar a data de vencimento. 

 

 

CAPÍTULO IX – DA GUARDA DE VALORES 

 

Art. 32. O Tesoureiro deverá observar as seguintes normas relativas ao Caixa: 

I – Registrar diariamente todas as entradas e saídas de caixa em Livro Caixa, arquivando a 

documentação de receitas e despesas; 

II – Realizar a conferência diária dos valores e cheques guardados no cofre. 

III – Todos os pagamentos efetuados ao Município deverão ser realizados através de depósito 

em conta corrente do Município ou através de boleto bancário, sendo vedado o recebimento 

de valores em espécie na Tesouraria; 

IV - As cauções sob a guarda do Tesoureiro deverão ser registradas em livro próprio; 

 

CAPÍTULO X – DOS ADIANTAMENTOS 



 

 

 

 

Art. 33. A tesouraria deverá observar as seguintes normas, quando do exame de 

Adiantamentos: 

I - As despesas processadas em regime de adiantamento deverão obedecer ao disposto nos 

Arts. 68 e 69 da Lei 4.320/64; 

II – Controlar se a prestação de contas de adiantamentos foi realizada no prazo previsto em lei 

ou regulamento, se os documentos exigíveis para comprovação das despesas e ressarcimento 

de valores não utilizados foram apresentados; 

III – Registrar a identificação do agente, o número da nota de empenho data do adiantamento, 

valor e prazo para prestação de contas; 

III – Registrar a data do recebimento e do aviso de crédito; 

IV – Analisar a documentação comprobatória das despesas e sua correspondência com a 

importância despendida, especialmente quanto à natureza da despesa e período a que se 

refere; 

V – Verificar se existem alterações, rasuras ou emendas que possam prejudicar a legitimidade 

da despesa; 

VI – Verificar a existência de comprovante de recolhimento de quantias não aplicadas; 

 

Art. 34. Caso o servidor beneficiário de adiantamento não preste contas no prazo legal, o 

Tesoureiro deverá comunicar o fato ao Prefeito Municipal para que o mesmo determine a 

realização de tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa 01/2002 do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais. 

 

Art. 35. É vedada a concessão de novo adiantamento a servidor que estiver em alcance. 

 

CAPÍTULO XI - CONSIDERAÇ ÕES FINAIS 

 

Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Guanhães, .... de julho  de 2010. 

 

PREFEITO MUNICIPAL 


