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I – FINALIDADE 

 
 Esta Instrução Normativa visa dispor sobre o procedimento para remessa de documentos e 

informações ao TCEES, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Jaguaré. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

Os procedimentos elencados neste documento abrangem todas as unidades da estrutura 
organizacional, das administrações Direta e Indireta, quer como executoras de tarefas, quer como 
fornecedoras ou recebedoras de dados e informações por meio documental ou informatizado.  
 

III – CONCEITOS 

1 – Cidades WEB 

 

Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo, sistema de remessa por meio da Internet e 

processamento dos dados referentes à abertura do exercício, as prestações de contas bimestrais e 

informações adicionais, pelos entes municipais. 

 

IV – BASE LEGAL 

 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do 

Município, sobre o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 29, 70,  76 e 77 da 

Constituição Estadual, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 86 da Lei Orgânica do  Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, além da Lei Municipal nº 974, de 27/12/2011 que dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
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CAPÍTULO I 

 Das Responsabilidades 

 

Art. 1º Compete a Unidade Central de Controle Interno e a Contabilidade do Município:  
 
I - promover a divulgação, implementação e atualização desta instrução normativa de  

modo a orientar as unidades executoras e supervisionar a sua aplicação. 

 

II - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade  

responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 

respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização  ou 

expansão.  

 

III - prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial, no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle:  

 

IV - por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de  

controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções  Normativas 

para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas  Instruções Normativas:  

 

V - organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental  e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada  Instrução Normativa. 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos 

Seção I – Da remessa de informações e documentos obrigatórios. 

 

Art. 2º A Unidade Executora responsável pela remessa de documentos e informações 

obrigatórios consultará no site do Tribunal de Contas do Estado, quais documentos e informações 

são necessários para o envio de:  

I - Peças de planejamento;  

II - Prestação de Contas anuais  

III - Balancetes mensais;  

IV - Processo Seletivo Simplificado;  

V - Concurso público;  
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§ 1º - Cada Unidade Executora deverá montar o processo, enviar para a UCCI para 

conferência conforme as normas do Tribunal de Contas do Estado (check list). Constatada a falta 

de informações, a UCCI solicitará à Unidade Executora a adequação do processo nos moldes do 

TCEES.  

 

§ 2º - Estando as informações completas e precisas, a UCCI encaminhará o processo ao 

Gabinete do Prefeito para a elaboração de ofício e protocolização da documentação no Tribunal 

de Contas do Estado.  

 

Seção II – Das remessas dos informes do Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo – 

Cidades-Web 

 

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Contabilidade:  

 

§ 1º Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, o sistema de remessa por meio 

magnético e processamento dos dados referentes à abertura do exercício, às prestações de contas 

bimestrais e informações adicionais, pelos entes municipais obrigados conforme Resolução TCE 

247/2012 ou outra que a substitua.  

 

Art. 4º A Gerência de Contabilidade, responsável pelas informações do sistema, deverá 

observar os prazos estipulados pelo Tribunal de Contas do Estado, para remessa dos dados.  

  

 

Seção III –  Das remessas de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado – 

Justificativa/Defesa  

 

Art. 5º O gabinete do Prefeito receberá as notificações do Tribunal de Contas do Estado e 

fará suas observações, analisando a necessidade de elaborar defesa ou justificativa.  

 

§ 1º Caso não seja causa de defesa ou justificativa, encaminharão o alerta recebido para o 

seu devido conhecimento e arquivamento pela Unidade Executora.  

 

§ 2º Realizada a análise, sendo necessário formular defesa ou justificativa, encaminharão 

para a Unidade Central de Controle Interno do Município.  
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Art. 6º A Unidade Central de Controle Interno do Município, de posse da notificação, 

encaminhará a mesma a Unidade Executora, para providencias com relação à formulação da 

defesa ou justificativa cabível, bem como verificar a necessidade de requerer documentos ou 

informações necessárias para compor o processo. Depois de concluído, o mesmo será 

encaminhado novamente à UCCI.  

 

§ 1º A Unidade Central de Controle Interno, após receber o processo de defesa, junto com 

Procuradoria Geral do Município, fará nova análise do conteúdo. Caso os documentos ou informações 

não estiverem conforme solicitado devolverá para a devida correção.  

 

 Art. 7º A Unidade Executora responsável pela defesa ou justificação, deverá observar o prazo de 

envio determinado pelo TCEES. 

 

Art. 8º A Procuradoria Geral do Município analisará a defesa e poderá decidir por:  

 

I. Devolver à Unidade Executora, se entender necessário o ajuste na defesa ou justificativa;  

 

II. Configurar a processo nos moldes jurídicos exigidos;  

 

Art. 9º Depois de concluído o processo de defesa ou justificativa a Procuradoria Geral do Município, 

encaminhará o mesmo ao Gabinete do Prefeito para conhecimento, assinatura e envio ao TCEES. 

 

Seção IV - Considerações finais 

 

  Art. 10 Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de 

pesquisas jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle 

Interno a quem compete orientar todas as Unidades Executoras.  

 

Art. 11 Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Jaguaré, 30 de junho de 2014. 

_________________________________ 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

_________________________________ 

Frank Corrêa 

Controlador Geral do Município 

Portaria 248/2013.  

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

 


