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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI-005/2014  

Contratação e Controle de Operações de Crédito, Avais e Garantias 

VERSÃO 1.0 

 

Aprovação em: 30/09/2014 

Ato de Aprovação: 109/2014 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Finanças - SEMUF 

  

I - FINALIDADE 

 

Estabelecer os procedimentos para contratação e controle de operações de crédito, avais e 

garantias objetivando disciplinar e orientar o fluxo das operações de crédito, bem como avais e 

garantias oferecidas para as operações de crédito; atender legalmente os dispositivos contidos na 

Constituição Federal de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, e na Resolução 78/1998 alterada 

pela Resolução 43/2001 do Senado Federal, no que competem as operações de crédito; agilizar o 

processo de contratação de acordo com o Manual para Instrução de Pleitos – MIP, da Secretaria 

do Tesouro Nacional. 

 

II - ABRANGÊNCIA 

 

Esta Instrução Normativa abrange os Serviços da Secretaria Municipal de Finanças com a 

intervenção dos Setores de Contabilidade e Tesouraria e a Asessoria Jurídica.      

 

III - CONCEITOS 

 

1 – Operação de Crédito 

Operação de crédito corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 

abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 

antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil 

e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Equipara-se à 

operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas. 

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

arrecadados. 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL 974/2011 

2 
 

 

2 – Aval 

É a declaração cambial através da qual uma pessoa, ou alguém por ele, que após assinar como 

avalista, se torna responsável pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições de 

seu avalizado. 

 

3 – Garantia 

É onde o próprio devedor, ou alguém por ele, destina todo ou parte do seu patrimônio para 

assegurar o cumprimento da obrigação contraída. 

 

4 – Contra Garantia 

Bem ou direito do devedor, que pode ser assumido pelo garantidor, quando da ocorrência de 

inadimplência. No caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá consistir na vinculação de 

receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, 

com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação 

da dívida vencida. 

 

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; os artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual; art. 

59 da Lei Complementar Federal 101/2000; art. 86 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 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 
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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 por meio dos Setores de Contabilidade e Tesouraria e a 

Assessoria Jurídica.  

 

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; 

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. 
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CAPÍTULO III 

Dos Procedimentos 

1 - Das Subdivisões da Operação de Crédito 

 

Art. 5º. São as seguintes as Subdivisões da Operação de Crédito: 

I – Operação de crédito interno (dentro do país); longo prazo (acima de 12 meses) compõe 

dívida fundada ou dívida consolidada; 

II – Operação de crédito externo (fora do país); longo prazo (acima de 12 meses) compõem 

dívida fundada ou dívida consolidada; 

III – Antecipação de Receitas Orçamentária – ARO curto prazo (de até 12 meses) que 

integram a dívida flutuante. 

 

2 - Da Formalização para Operação de Crédito 

2.1 - Do Pedido 

 

Art. 6º. O ato inicial para formalização da Operação de Crédito é o Pedido, que terá o 

seguinte andamento: 

I - O município quando interessado em captar recursos de Operação de Crédito deverá 

entrar em contato com a instituição financeira para celebrar o protocolo de intenções para 

contratar a operação e emitir o termo de adesão manifestando interesse em pleitear o recurso; 

II - Encaminhar ao Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional o pedido formal 

de verificação de limites e condições, nos termos do art. 32 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, 

para verificar as condições de realização da operação de crédito, tendo caráter autorizativo, no 

que diz respeito aos aspectos delegados pelo Senado Federal, devendo o pedido ser datado e 

assinado pelo chefe do poder executivo e pelo representante legal da instituição financeira, 

devidamente identificados com o nome, cargo, telefone e e-mail institucional; 

III - Encaminhar anexo ao pedido de verificação de limites e condições, o Cronograma 

Financeiro da operação de crédito pleiteada e caso o pedido de verificação de limites e condições 

tenha vários cronogramas, deverá ser encaminhado somente um consolidado, compatível com as 

condições do pedido, o referido cronograma deverá estar datado e assinado pelo chefe do poder 

executivo e pelo representante legal da instituição financeira. 
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2.2 - Das Vedações 

 

Art. 7º. É vedado ao município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo e às suas Autarquias e 

Fundações (quando existir), pleitearem autorização para contratar operações de crédito regidas 

por esta Norma quando: 

I - captar recursos por meio de transferências oriundas de entidades por eles controladas, 

inclusive empresas nas quais detenham, direta ou indiretamente, maioria do capital social com 

direito a voto, ainda que a título de antecipação de pagamento ou recolhimento de tributos; 

II - assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou 

empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promissórias ou carta de crédito, aceite de 

duplicatas ou outras operações similares; 

III - realizar qualquer operação de crédito que represente violação dos acordos de 

refinanciamento firmados com a União; 

IV - realizar contratação de crédito nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato 

do Chefe do Poder Executivo.  

            V – Contratar operações por antecipação de receita orçamentária no último exercício do 

mandato do chefe do Poder Executivo e, realizar a contratação antes do décimo dia do início do 

exercício. 

 

2.3 - Dos Limites de Endividamento e Obrigações de Transparência 

 

Art. 8º. Na formalização das Operações de Créditos devem ser realizados os seguintes 

procedimentos para observância dos Limites de Endividamento e Obrigações de Transparência: 

I - Encaminhar as obrigações de transparência e os dados para cálculo dos limites de 

endividamento; 

II - Em conformidade ao inciso I do § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, 

encaminharmos cópia autenticada do ofício de encaminhamento das contas ao Poder Executivo 

do respectivo Estado; 

III - O município deve manter atualizado o Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN, 

com as informações para o cálculo, pelo Tesouro Nacional, dos limites de endividamento do ente 

extraídas dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), do Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF), do Cadastro de Operação de Crédito (COC) e do Balanço Geral, caso o ente deixar de 

homologar essas informações no SISTN, na periodicidade requerida, não poderá contratar 

operações de crédito, conforme previsto no art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

IV - Encaminhar o cronograma de liberação das operações contratadas, autorizadas e em 

tramitação, com as previsões de liberação das operações de dívida fundada interna e externa, 

realizadas no exercício em curso e/ou em tramitação, nos modelos do MIP; 
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V - Encaminhar o cronograma de pagamento das dividas contratadas e a contratar, com as 

previsões de pagamento anual das dívidas consolidadas interna e externa, contratadas e/ou a 

contratar, com discriminação do principal, dos juros e demais encargos, nos modelos do MIP. 

 

2.4 - Da Contratação das Operações de Crédito 

  

Art. 9º. O município formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 

técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo - benefício o interesse econômico e social da 

operação e encaminhará ao Banco Central do Brasil, instruídos com os seguintes documentos: 

I - Lei Municipal autorizando a contratação, no texto da Lei Orçamentária, em créditos 

adicionais ou em lei específica; 

II - Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da 

operação, exceto no caso de antecipação de receita. 

III - Certidão emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, que comprove a adimplência 

junto à União, relativas aos financiamentos e refinanciamentos, inclusive garantias, por ela 

concedidos. 

IV - Certidões que comprovem a regularidade junto ao PIS/PASEP, FINSOCIAL/COFINS, INSS 

e FGTS; 

V - Cronograma de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a operação a ser 

realizada; 

VI - Relação de todos os débitos, com seus valores atualizados, inclusive daqueles vencidos 

e não pagos, assinadas pelo Prefeito e pelo Secretário Municipal de Finanças; 

VII - Certidão emitida pelo Tribunal de Contas comprovando o cumprimento do disposto no 

parágrafo 2º do art. 27 e no inciso VI do art. 29, no parágrafo 3º do art. 32 e no artigo 212 todos 

da Constituição Federal, através de Parecer Jurídico e Declaração do Poder Executivo, 

acompanhada de demonstrativo da Execução Orçamentária do último exercício; 

VIII - Balancetes mensais consolidados, assinados pelo Prefeito e pelo Secretário Municipal 

de Finanças, para fins de cálculo dos limites de que trata esta Instrução Normativa e Lei 

orçamentária do exercício em curso. 

 

2.5 - Do Aval ou Garantia da União 

 

Art. 10. Quando o município pedir autorização de crédito que envolva aval ou garantia da 

União, serão encaminhados ao Senado Federal, junto com a documentação prevista no art.; 9º 

desta Instrução Normativa, por mensagem do Presidente da República, acompanhada ainda dos 

seguintes documentos: 
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I - Exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual deve constar a classificação da 

situação financeira do município, em conformidade com a norma do Ministério da Fazenda que 

dispõe sobre a capacidade de pagamento do Município; 

II - Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro 

Nacional, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação que regula a 

matéria. 

 

2.6 - Da Garantia e Contra Garantia 

 

Art. 11 O município poderá oferecer garantia em operação de crédito, observados os 

limites e condições estabelecidas pelo Senado Federal; 

 

Art. 12 O município oferecerá como contra garantia exigida pela União a vinculação de 

receitas tributárias arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de 

poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

 

2.7 - Das Operações de Crédito Externo 

 

Art. 13. As operações de crédito externo são formalizadas nos mesmos tramites das 

operações de credito interno, que tem por finalidade avaliar e selecionar projetos ou programas 

de interesse do setor público, financiados por operações de crédito externo com entidades 

credoras do exterior. 

 

2.8 - Das Operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) 

 

Art. 14. Inicialmente o Município deve contatar a instituição financeira a fim de negociar as 

condições da operação pretendida, observando os limites e condições previstas na legislação em 

vigor. 

 

Art. 15. Definidas as condições da operação, a instituição financeira escolhida adotará as 

providências cabíveis relativas ao contingenciamento do credito ao setor publico, estabelecido 

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e operacionalizado pelo Bando Central do Brasil 

(BACEN), na condição de entidade executiva do CMN;. 

 

Art. 16. Atendidas todas as condições relativas ao contingenciamento do crédito ao setor 

público, o BACEN comunicará à Instituição Financeira a aprovação do protocolo de intenções. 

Somente após a aprovação do protocolo de intenções, o ente encaminhará conforme área de 

abrangência, a uma das Gerências do STN, com toda a documentação necessária. 
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Art. 17. No atendimento das exigências acima citadas, a STN solicitará ao BACEN que 

promova a realização do leilão da taxa de juros da operação. 

 

Art. 18. A instituição ganhadora do leilão, antes da contratação da operação encaminhará 

ao BACEN, declaração assinada pelo representante da instituição Financeira e pelo Chefe do Poder 

Executivo, podendo assim, contratar a operação. 

 

2.9 - Da Análise do Controle Financeiro e Orçamentário 

 

Art. 19. Todo o pedido de contratação de operação de crédito, deverá ter como anexo:  

I - Um parecer de seus órgãos técnicos (financeiro) e jurídicos demonstrando a relação 

custo - beneficio e o interesse econômico e social da operação; 

II - Existência de previa e expressa autorização para a contratação, no texto da lei 

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; 

III - Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da 

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receitas; 

 

CAPÍTULO IV 

Das Considerações Finais 

 

 Art. 20. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderãoser 

obtidos junto à Secretaria de Finanças por meio dos Setores de Tesouraria e Contabilidade, bem 

como a Asessoria Jurídica e à Unidade Central de Controle Interno, que por sua vez, por meio 

deprocedimentos 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 regea 

Administração Pública, é necessário o permanente reporte às leis pertinentes ao assunto e suas 

alterações. 

 

 Art. 21. Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir asdeterminações e 

atender aos dispositivos constantes nesta Instrução Normativa. Oservidor público que descumprir 

as disposições desta Instrução Normativa ficarásujeito à responsabilização administrativa. 

 

Art. 22. 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. 
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Art. 23. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 

Normativa, a legislação pertinente. 

 

Art. 24. 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.  

 

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. 

 


