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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI-001/2014  

Controle da Receita e das Disponibilidades Financeiras Vinculadas e não Vinculadas 

VERSÃO 1.0 

Aprovação em: 30/09/2014 

Ato de Aprovação: 105/2014 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Finanças - SEMUF 

 

I - FINALIDADE 

 

Estabelecer os procedimentos para o controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não 

vinculadas, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos públicos, no âmbito 

do Poder Executivo Municipal.  

 

II - ABRANGÊNCIA 

 

Esta Instrução Normativa abrange os Serviços da Secretaria Municipal de Finanças, por meio do Setor de 

Tesouraria.      

 

III - CONCEITOS 

 

1 – Receita Pública  

Receita Pública é a soma de ingressos, impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos, 

arrecadados. 

 

2 – Despesa Pública  

É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas 

correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital). 

 

3 – Empenho da Despesa 

É o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou 

não de implemento de condição. 

 

4 – Liquidação da Despesa  

É o ato que comprova se o credor cumpriu as obrigações objeto do empenho. 

 

5 - Pagamento   

Quando comprovado o direito adquirido pelo credor e verificada a existência de recursos suficientes, 

extinguindo-se a obrigação. 
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IV - BASE LEGAL 

 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações que a Secretaria Municipal de Finanças por 

meio do Setor de Tesouraria deverá obrigatoriamente seguir para o controle da receita e das 

disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas, tendo como objetivo principal a implementação 

do Sistema de Controle Interno do Município, fundamentado no que dispõe o artigo 31 da Constituição 

Federal; art. 59 da Lei Complementar Federal 101/2000; Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município; e como objetivo acessório 

dotar a Secretaria de Finanças de normas próprias de Procedimentos de Controle, fundamentado no que 

dispõe os artigos 165, II, §2º, 169, §1º, II da Constituição Federal; os artigos 3º, 4º, I , a, “b”, “e” e “f”, §§ 1º, 

2º, incisos I, II, III, IV e V, 14, 22, 44 e 62 da Lei Federal Complementar 101/2000.  

 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Iniciais 

 

 Art. 1º. A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal e tem como objetivo planejar, coordenar, normalizar e executar a política financeira e 

a execução da Administração Financeira e Tributária do Município; promover e acompanhar 

aimplementação de ações que visem aperfeiçoar os serviços prestados à população e em especial a 

elaboração do planoplurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária; gestãofiscal 

através de ação planejada e transparente; prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas; verificação documprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas, obediência alimites, 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 PrefeitoMunicipal em assuntos de sua competência e que nesta condição lhe 

foremcometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processodecisório.  

 

CAPÍTULO II 

Das Responsabilidades 

 

Art. 2º. São responsáveis pelo fiel cumprimento do presente Instrução Normativas o Secretário 

Municipal de Finanças e o servidor que ocupar a função de tesoureiro do município ou assemelhado.  

I - Tem o dever de manter controle absoluto sob os numerários e equivalentes pertencentes ao 

município;  

 

Art. 3º. São responsabilidades das Unidades Executoras da Instrução Normativa: 

I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 
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II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo 

fiel cumprimento da mesma; 

IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados 

e informações. 

 

Art. 4º - Das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno: 

I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, 

em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 

de controle. 

II – 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. 

III - 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 III 

Dos Procedimentos 

 

Art. 5º. A Divisão de tesouraria deverá observar o seguinte: 

I - Observar as fases das despesas: empenho e liquidação para posterior pagamento; 

II - Executar pagamentos através de cheques nominais, ordem de pagamento, boletos bancários, 

realizados através de agência bancária, Auto Atendimento do Setor Público e Gerenciador Financeiro e 

quaisquer outros meios legais que comprovem o pagamento observando o recurso correto conforme 

empenho e liquidação da despesa; 

III - Manter controle da sequência numérica dos cheques emitidos, bem como os cheques 

cancelados; 

IV – Os pagamentos deverão ser realizados somente após emissão de empenho, efetiva liquidação 

da despesa, entendida esta como a efetiva entrega do material, a prestação de serviço, a execução da obra 

ou a concretização da locação e aprovação por autoridade competente; 

V - Programar e executar pagamentos obedecendo à ordem cronológica de vencimentos; 

VI - Manter os cheques assinados por servidor autorizado e autoridade competente; 

VII - Não efetuar pagamento sem o fornecimento de recibo, Nota Fiscal devidamente atestada, 

nota de empenho e liquidação, e documentos que comprovem a requisição para compras e serviços; 

VIII - Proceder à revisão de documentos comprobatórios da despesa; 

IX - Manter em dia os lançamentos contábeis de receitas e despesas emitindo diariamente e 

entregando ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Finanças, ou permitindo-lhes o acesso por 

meio do Sistema Informatizado de Contabilidade Pública, Boletim Diário de Caixa, demonstrando as contas 
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bancárias com seus respectivos saldos contábeis e bancário, divididos, quando for o caso por Secretaria e 

por fonte de recurso;  

X - Manter atualizado arquivo de documentos referente a fechamento mensal/anual: fluxo de caixa 

e extratos devidamente conciliados; 

XI - Arquivar, conferir e catalogar processos de pagamento; 

XII - Manter controle de débitos automáticos e outras obrigações por data de vencimento; 

XIII - Manter controle da arrecadação de tributos; 

XIV - Manter depositado em contas específicas recursos destinados à manutenção do ensino, 

custeio da saúde, fundos, convênios e recursos oriundos de alienação de bens; 

XV - Elaborar e manter sob estrito controle o Fluxo de Caixa do Município permitindo aos gestores 

municipais a tomada de decisões no que envolver a situação financeira do município; 

XVI - provisionar para que não haja atraso e consequente pagamento de encargos financeiros os 

compromissos com folha de pagamento, encargos sociais, tributos, consignações e assemelhados, água, luz 

e telefone, fornecedores e demais compromissos assumidos. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Considerações Finais 

 

 Art. 6º. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderãoser obtidos 

junto ao Setor de Tesouraria e à Unidade Central de Controle Interno, que por sua vez, por meio de 

procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por partedas 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. 7º. Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir asdeterminações e atender 

aos dispositivos constantes nesta Instrução Normativa. O servidor público que descumprir as disposições 

desta Instrução Normativa ficarásujeito à responsabilização administrativa. 

 

Art. 8º. Os titulares das unidades integrantes da estrutura organizacional do Município se obrigam 

a cumprir, e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 9º. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa, 

a legislação pertinente. 

 

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.  

 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  
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Jaguaré, 30 de Setembro 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. 

 


