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Apresentação 

 
Para melhorar o desempenho da administração pública e atender o que preceitua o 
art.70 da CF/88 e demais normas legais, o Tribunal de Contas do Estado, editou a 

Resolução TC n° 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2011, que dispõe sobre a criação, 
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da 

Administração Pública, aprovando ainda o “Guia de orientação para implantação do 
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”. 
 

O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos 
e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a 

eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e 
orçamentos e das políticas administrativas procurando proporcionar a exatidão e a 
fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei. 

 
Dessa forma, tanto o agente público, competente para a edição de um ato, como o 

agente controlador devem respeitar as regras para que os atos e procedimentos 
cumpram os fins a que se destinam. 
 

Com a finalidade de estabelecer procedimentos e dar conhecimento as Unidades 
Executoras do Sistema de Controle Interno, fica instituído o presente manual, que 

abarca as Instruções Normativas dos diversos sistemas. 
 
A intenção quanto a controle interno, é elevar o nível de conhecimento dos demais 

colaborares, buscando assim uma administração cada vez melhor e mais próxima do 
ideal. 

 
Desta forma, a coletânea apresentada, visa estabelecer regras e padronizar os 
procedimentos administrativos aumentando a eficácia dos trabalhos técnicos com o 

objetivo de observar a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos 
públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAF Nº 01/2013 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 09/12/2013 
 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SAF 01/13 
 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 
 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer critérios e procedimentos tendo como âmbito de atuação a direção 

dos serviços de planejamento, coordenação e execução de atividades 
administrativas, contábeis, financeiras, através de seus departamentos, ao qual 

compete: 
 

- Quanto aos serviços de Administração e Finanças em geral; 
- Quanto aos serviços de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; 

- Quanto aos serviços de Compras(Licitação), Almoxarifado e Patrimônio; 
- Quanto aos serviços de Administração Financeira; 

- Quanto aos serviços de Contabilidade em geral; 
- Quanto aos Serviços Gerais. 

 
 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Abrange a todas as Unidades da Estrutura organizacional da Câmara Municipal 

quando no exercício de atividades relacionadas a esta Instrução Normativa. 
 

 
III – CONCEITOS 

1 – SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

A administração geral do Poder Legislativo no que concerne às atividades 

administrativas de expediente, de pessoal, compras, zeladoria, protocolo, 
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material, patrimônio, comunicação, informática, financeira, contábil, arquivo e 

outras atividades necessárias. 

 
 

 
2 – SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAL 

 
É uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas 

definidas com objetivo de administrar os comportamentos internos e 
potencializar o capital humano. Tem por finalidade gerir e nortear os 

colaboradores na direção dos objetivos e metas. Além disso, a área de gestão de 
pessoas tem também a responsabilidade de exercer práticas de gerenciamento, 

planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um ambiente 
profissional e positivo na organização. 

. 

 
 

3 – SERVIÇO DE COMPRAS(LICITAÇÃO), ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
 

Aquisição de material de consumo ou permanente aos diversos Órgãos da 
Câmara Municipal, controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem, 

validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de limpeza, de 
escritório, serviços, etc.), aquisição (levantamento de preços, pesquisa de 

fornecedores, registro das compras feitas e a fazer, arquivamento de notas) e 
outras tarefas afeitas ao almoxarife.  

O patrimônio é o objeto administrado que serve para propiciar ás entidades à 
obtenção de seus fins. Conjunto de bens e direitos de valor econômico, 

pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta. 
 

 

4 – SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

É uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar da forma mais eficaz 
possível, no que diz respeito ao planejamento, analise de investimentos e, de 

meios viáveis para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades, 
visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, 

desperdícios, observando os melhores “caminhos” para a condução financeira da 
Câmara Municipal. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoque
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5 – SERVIÇO DE CONTABILIDADE 

 
É a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus 

fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, 
registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e 

estudando suas consequências na dinâmica financeira. 
 

6 – SERVIÇOS GERAIS 
O Departamento de Serviços Gerais executará as atribuições, ao expediente, 

zeladoria, protocolo e arquivo, visando à preparação dos atos administrativos, e 

o controle por meio do sistema, compreendendo vários serviços e atribuições. 

 

 

IV – BASE LEGAL 

 
Lei Federal – 4.320/1964 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
Resolução CFC - 1.111/07 

Resolução CFC – 1.128 á 1.137/08, 1.268/09, 1.366/11 e 1.367/11; 
Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008 

Lei Complementar 101/2000 
Decreto Lei 200/67 

Decreto 93.672/86 
Portaria STN 448, de 13/09/02 e demais portarias interministeriais da STN que 

tratam do assunto; 
Lei Orgânica do Município; 

Lei Federal 8.666/93 
Lei Nº 872/2010 da Câmara Municipal; 

Resolução Nº 09/2013; 

Instrução Normativa SCI 01/2013 
 

 
V – RESPONSABILIDADES 

1 -  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 

Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio
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Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 
Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Instrução Normativa. 
 

 
2 – Das Unidades Executoras: 

 
Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 

Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 
aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações. 
 

 
 

 
3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SAF, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 

 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 –  AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM GERAL 
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 A administração geral do Poder Legislativo no que concerne às atividades 

administrativas de expediente, de pessoal, compras, zeladoria, protocolo, 

material, patrimônio, comunicação, informática, financeira, contábil, 

arquivo e outras atividades necessárias; 

 O planejamento, coordenação e o controle contábil e financeiro da Câmara; 

 A promoção e a divulgação dos atos e acontecimentos de natureza pública 

e social, do Município e dos diversos setores da Câmara Municipal; 

 A orientação técnica normativa aos diversos setores da Câmara Municipal; 

 Superintender os serviços de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, de 

Expediente, Zeladoria, Protocolo e Arquivo, bem como os serviços de 

Compras, Almoxarifado e Patrimônio: 

 Oferecer o devido suporte em informática aos diversos setores da Câmara 

Municipal; 

 Exercer outras atividades correlatas. 

 

 
1.2 – AO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS 

 A fiscalização, controle e registro da frequência individual dos servidores da 

Câmara Municipal; 

 A elaboração de folhas de pagamento, bem como, preenchimento e 

gerenciamento de todos os formulários referentes aos encargos sociais dos 

servidores da Câmara; 

 O registro da contagem e apuração do tempo de serviço dos servidores da 

Câmara Municipal para efeito de concessão de direitos e vantagens dos 

mesmos; 

 A organização, controle e atualização de cadastros de pessoal, com registro 

de todas as ocorrências de sua vida funcional; 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 A preparação da documentação necessária para admissão, demissão, 

férias, registros, bem como, quaisquer outras documentações necessárias 

ao exercício dos direitos dos servidores; 

 Coordenação e registro das atividades de capacitação funcional, registrando 

nas fichas funcionais ou em fichas apartadas os cursos técnicos, os cursos 

superiores, as pós-graduações e outros cursos de capacitação; 

 Apresentação de relatórios sobre a formação dos servidores da Câmara, 

contendo informações sobre formação profissional, informações sócio-

econômicas e outras para avaliação e tomada de decisões no que tange à 

capacitação profissional; 

 Emissão de Certidões solicitadas ao Chefe do Poder Legislativo no que 

tange à atividade administrativa; 

 Controle dos encargos sociais dos servidores da Câmara Municipal, 

seguros, vantagens, adicionais e outros valores incorporados à 

remuneração dos servidores municipais; 

 Elaborar relatórios e preencher guias referentes a encargos sociais; 

 Elaborar, acompanhar e coordenar as atividades referentes a concursos 

públicos; 

 certificar-se da existência de registros/fichas funcionais e financeiras 

individualizados dos  

servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de 

provimento  

permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento 

temporários (cargos em  

comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista; 
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 certificar-se da existência de registros contendo dados pessoais dos 

servidores e empregados,  

atos e datas de admissões que o registrou nesta Câmara Municipal, cargos 

ocupados ou  

funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas 

vidas profissionais; 

 certificar-se da existência de registros atualizados das aposentadorias, 

reforma e pensões  

concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas 

fundamentações legais,  

bem como o registro junto a esta Câmara Municipal; 

  certificar-se da existência de controles de freqüências, arquivos e 

prontuários atualizados e  

organizados; 

  certificar-se da existência de programas de capacitação continuada de 

servidores e  

empregados; 

 certificar-se da existência de segregação das funções de cadastro e de folha 

de pagamento; 

 certificar-se da realização de recadastramento periódico de servidores 

inativos e pensionistas,  

bem como dos militares da reserva ou reformado; 

 efetivar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo 

determinado, analisando sua  



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles 

contidas; 

 certificar-se da existência de política de treinamento e capacitação, controle 

da adaptação e  

produtividade dos servidores; 

 efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de 

pagamento de pessoal  

dos órgãos e entidades da administração direta e indireta; 

 certificar-se da existência e geração constante e freqüente de relatórios 

gerenciais relativos aos  

recursos humanos dos órgãos e entidades da administração direta e 

indireta; 

 manter controles do cumprimento dos limites relativos à despesa de 

pessoal estabelecidos por  

legislação federal; 

 manter sistema de arquivamento de documentos com segurança; 

 Outras atividades correlatas ou designadas pela autoridade superior. 

 

 

1.3 – AO SERVIÇO DE COMPRAS(LICITAÇÃO), ALMOXARIFADO E 
PATRIMÔNIO 

 
 

 

 desenvolver formulários e/ou adequar sistemas informatizados para o 

registro das  
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          informações necessárias em cada atividade;  

 estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação 

aplicáveis ao  

          processo;  

 detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a 

serem executados em cada etapa do processo;  

 elaborar check-list de controle;  

 criar e/ou manter atualizado cadastro de todas as empresas que forneçam 

materiais ou equipamentos, bem como das que prestam serviços para a 

administração; 

 definir critérios para a composição da comissão de licitação com base na 

capacidade técnica; 

 nomear membros da comissão permanente de licitação e publicar na 

Imprensa Oficial;  

 designar pregoeiro e equipe de apoio e publicar o ato na Imprensa Oficial;  

 capacitar a comissão de licitação e/ou pregoeiro e a equipe de apoio; 69 

 capacitar os membros da comissão permanente de licitação;  

 emitir e aprovar solicitação de compras;  

 elaborar a estimativa de consumo que atenda às necessidades para o 

exercício financeiro;  

 definir o objeto do certame;  

 elaborar orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários;  

 elaborar o termo de referência, se modalidade pregão;  

 declarar a adequação da despesa com a LOA e a compatibilidade com o PPA 

e LDO, para os casos previstos nos artigos 16 e 17 da LC 101/2000;  

 indicar os recursos orçamentários para o pagamento da futura contratação;  



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 dar início ao processo administrativo, com o devido protocolo;  

 efetuar a reserva orçamentária;  

 elaborar projeto básico e projeto executivo, se for o caso;  

 definir cálculo de pontuação técnica, se for o caso;  

 definir cálculo de pontuação preço;  

 elaborar a minuta do edital e do contrato;  

 emitir parecer sobre a minuta do edital e do contrato (Assessoria Jurídica);  

 autorizar a abertura do processo licitatório;  

 realizar o procedimento licitatório na modalidade adequada, observando os 

itens I a IV a seguir;  

 em todos os casos: registrar em ata as ações da comissão de licitação e 

fazer constar do processo ato de designação de servidor para acompanhar 

os contratos celebrados pela administração no que tange, principalmente à 

sua vigilância, pagamento de parcelas, qualidade da mercadoria ou serviço 

entregue etc.;  

 registrar tempestivamente as informações no sistema local, se for o caso;  

 nos municípios: enviar tempestivamente as informações relativas a licitações 

e contratos, conforme layout dos arquivos do SISAUD – Sistema 

Informatizado de Suporte à Auditoria do TCEES;  

 emitir relatório relativo a licitações e contratos para remessa ao TCEES, 

bimestralmente, nos termos do inciso VIII, do art. 108, de seu Regimento 

Interno. 

 

1.3.1– Se modalidade convite: 

 identificar pelo menos 3 (três) empresas e/ou pessoas físicas a serem 

convidadas;  

 enviar convite a pelo menos 3 (três) interessados;  
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 afixar o convite em local apropriado da unidade administrativa;  

 receber, examinar e decidir sobre impugnações ao convite por irregularidade 

na aplicação da Lei de Licitações, se houver;  

 receber a manifestação de interesse dos cadastrados em participar da 

licitação;  

 abrir o procedimento licitatório;  

 lavrar ata, circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das 

propostas;  

 receber as propostas e documentos de habilitação;  

 abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação; 70 

 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão 

sobre a habilitação;  

 devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;  

 abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;  

 verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os 

preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com 

os constantes do sistema de registro de preços;  

 julgar e classificar as propostas;  

 colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em todos 

os documentos e propostas;  

 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;  

 declarar o resultado final do certame;  

 assinar a ata;  

 homologar o processo licitatório;  

 divulgar o resultado final do certame;  

 adjudicar o objeto licitado ao vencedor do certame;  

 assinar o contrato ou equivalente com a vencedora;  
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 publicar o extrato do contrato, se houver, na Imprensa Oficial;  

 emitir o empenho.  

1.3.2 – Se modalidade tomada de preços ou concorrência: 

 publicar o aviso na imprensa oficial;  

 afixar o edital em local apropriado da unidade administrativa;  

 receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;  

 fornecer cópia do edital e seus anexos aos interessados;  

 cadastrar novos interessados, se houver, observando os critérios 

estabelecidos pela administração;  

 abrir o procedimento licitatório;  

 lavrar ata, circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento das 

propostas;  

 receber as propostas e documentos de habilitação;  

 abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;  

 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão 

sobre a habilitação; 

 devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;  

 abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;  

 verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os 

preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com 

os constantes do sistema de registro de preços;  

 julgar e classificar as propostas;  

 colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em todos 

os documentos e propostas; 71 

 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;  

 declarar o resultado final do certame;  

 assinar a ata;  
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 homologar o certame;  

 divulgar o resultado final do certame;  

 adjudicar o objeto licitado ao vencedor do certame;  

 assinar o contrato com o vencedor;  

 publicar extrato do contrato;  

 emitir o empenho.  

1.3.3 – Se modalidade pregão: 

 publicar o aviso;  

 disponibilizar cópia do edital e do respectivo aviso aos interessados;  

 receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;  

 realizar sessão pública;  

 lavrar ata, circunstanciada dos atos públicos de julgamento das propostas e 

habilitação;  

 credenciar os interessados;  

 receber declaração dos participantes de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação;  

 receber os envelopes dos participantes contendo, separadamente, a 

proposta de preços e a documentação de habilitação;  

 abrir imediatamente o envelope da proposta de preços e verificar a 

conformidade;  

 receber lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;  

 julgar e classificar as propostas;  

 negociar diretamente com o proponente objetivando alcançar preço melhor;  

 decidir, motivadamente, a respeito da aceitabilidade das propostas 

classificadas e ordená-las; 

 decidir sobre a habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta;  

 declarar o licitante vencedor;  
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 assinar a ata;  

 receber, examinar e decidir sobre recursos e contra-razões, se houver;  

 adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor;  

 homologar a licitação pela autoridade competente;  

 assinar o contrato;  

 publicar o extrato do contrato na Imprensa Oficial;  

 emitir o empenho.  

1.3.4 – se dispensa ou inexigibilidade de licitação: 

 nos casos de inexigibilidade: receber, analisar e decidir sobre: (a) a 

comprovação de exclusividade do fornecedor, (b) a notória especialização do 

profissional ou empresa para prestação de serviços técnicos de natureza 

singular, ou (c) a consagração de profissionais do setor artístico;  

 nos casos de dispensa: comprovar a ocorrência das hipóteses previstas no 

art. 24 da Lei de Licitações;  

 caracterizar a situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 

quando for o caso;  

 apresentar a razão da escolha do fornecedor ou executante;  

 justificar o preço;  

 comprovar a aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados, se for o caso;  

 decidir sobre a habilitação do fornecedor;  

 elaborar a minuta do contrato, quando for o caso;  

 emitir parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade;  

 ratificar a dispensa ou inexigibilidade da licitação;  

 publicar o ato que declara a dispensa ou inexigibilidade da licitação na 

Imprensa Oficial;  

 assinar o contrato ou equivalente com o contratado;  
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 publicar o extrato do contrato na imprensa oficial;  

 emitir o empenho.  

 

1.3.5 – Outras normas correlatas; 

 certificar-se da existência de servidor designado, oficialmente, para exercer 

o controle do material de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou 

sistema centralizado, quando for o caso; 

 certificar-se da realização de inventários físicos periódicos dos bens 

patrimoniais, a ser executado por uma comissão, composta de no mínimo 

três membros, por designação superior, em períodos não superiores a (01) 

um ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativo 

e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua 

guarda e instruir as prestações de contas anuais; 

 certificar-se de que o valor total dos bens de natureza permanente, 

apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira, esta sendo 

registrado em conta própria do sistema patrimonial; 

 certificar-se de que os bens de natureza permanente receberam números 

sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por 

ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;  

 certificar-se de que a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação 

de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material 

bibliográfico; 

 certificar-se de que os bens estão registrados em fichas ou livros de 

inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, 

descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação 

do responsável por sua guarda e conservação; 

 certificar-se da existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis; 
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 certificar-se da existência de termos de responsabilidades sobre um bem 

ou sobre um lote de bens; 

 manter relatório de carga de bens por setores ou unidades atualizados; 

Nota: Os bens que ingressarem por cessão serão cadastrados mas não 

receberão um novo registro patrimonial, permanecendo com o registro 

original, pois não serão incorporados ao patrimônio, devendo ter um 

controle especial, até a sua devolução ao órgão cedente. 

 Centralizar a aquisição de material de consumo ou permanente aos 

diversos Órgãos da Câmara Municipal, visando o perfeito funcionamento 

dos mesmos; 

 A realização e controle das Licitações Públicas, bem como as dispensas 

desta, quando a lei permitir, para aquisição de material de consumo ou 

permanente para os diversos Órgãos da Câmara Municipal; 

 A organização e controle do cadastro de fornecedores e de preços correntes 

dos materiais mais frequentemente adquiridos pela Administração 

Municipal a fim de viabilizar as compras municipais obtendo o melhor 

custo-benefício; 

 O controle dos prazos de entrega de materiais adquiridos pela Câmara 

Municipal, providenciando as cobranças e devoluções, quando necessárias; 

 O recebimento, o fornecimento, a distribuição e a conferência do material 

adquirido; 

 O recebimento e controle das notas fiscais de entrega de materiais e 

faturas dos fornecedores, encaminhando-as ao serviço de contabilidade 

acompanhadas dos comprovantes de recebimento e aceitação do material 

adquirido; 

 O controle do consumo de material, para efeito de previsão e controle dos 

gastos públicos; 
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 O controle, cadastro e manutenção de registro de tombamento dos bens 

patrimoniais da Câmara Municipal, em conjunto com o setor de 

Contabilidade, devendo ser mantidos atualizados todos os cadastros; 

 Organizar e atualizar o cadastro de fornecedores e os catálogos de 

materiais e serviços; 

 Registrar os contratos firmados e as ocorrências decorrentes de sua 

execução, bem como o controle de preços de aquisição; 

 Prestar assistência à comissão de Licitações; 

 Receber, conferir, inspecionar e armazenar o material adquirido de 

fornecedores e distribuí-lo conforme requisições. 

 Manter o controle de estoque e organizar e manter atualizada a 

escrituração e saídas. 

 Providenciar o registro patrimonial do material permanente antes da 

distribuição aos requisitantes e realizar o balanço anual para efeito 

contábil; 

 Promover a conservação dos bens móveis e imóveis, mantendo-os 

cadastrados, controlando o uso, guarda e conservação dos mesmos; 

 Providenciar o registro dos bens móveis e imóveis, mantendo-os 

cadastrados, controlando o uso, guarda e conservação dos mesmos; 

 Providenciar o registro e licenciamento de veículos, máquinas e 

equipamentos e promover a alienação dos bens inservíveis, de acordo com 

a legislação própria. 

 O controle de gastos da frota da Câmara municipal com combustíveis e 

lubrificantes, bem como, quaisquer outras despesas de manutenção com 

veículos automotores da Câmara Municipal; 

     A limpeza interna e externa, dos bens imóveis e a conservação das 

instalações da Câmara Municipal; 
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     O controle de abertura e fechamento, fornecimento de café aos visitantes e 

servidores, ligação da iluminação, sistema de ventilação e condicionamento 

da Administração Municipal nos edifícios da sede nas horas 

regulamentares; 

     verificar se no edital (ou convite) foi estabelecido critério de aceitabilidade 

tanto para o preço global como para os preços unitários, conforme dispõe o 

art.40, inciso X, da Lei nº. 8.666/1993; 

     verificar se o autor do projeto participou indevidamente da licitação; 

     verificar se foi firmado contrato com a empresa executora, bem como se o 

mesmo foi complementado por termos aditivos; 

 verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de 

materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão 

permanecer sempre à disposição do TCEES; 

 verificar se as exigências para a habilitação, especialmente as de 

habilitação técnica, limitam-se àquelas taxativamente enumeradas pela Lei 

8.666/1993; 

 verificar se as obras/serviços de engenharia foram precedidos de 

procedimento licitatório; 

 verificar, no caso de ter havido contratação de empresa (ou de profissional) 

para a supervisão, fiscalização ou gerenciamento da obra, se tal 

contratação foi precedida de licitação e examinar a existência de vínculo 

societário ou familiar entre os responsáveis pela supervisão e execução, 

fato que poderia prejudicar a isenção necessária a atividade de supervisão 

(princípio da moralidade); 
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 verificar se foi formalmente designado fiscal técnica e juridicamente 

habilitado (precisa ser profissional da área) para a fiscalização dos serviços, 

inclusive com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

do(s) designado(s); 

 verificar se existe, na obra, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 

responsável técnico pela mesma; 

 verificar se as obras/serviços de engenharia executados ou em execução 

estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em 

pastas especiais; 

 verificar se foi expedida ordem de início dos serviços; 

 verificar se existem os registros de ocorrências das obras/serviços de 

engenharia executados  

e/ou em execução através do diário da obra; 

 verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram 

efetuados com base nos  

boletins de medições dos serviços realizados cuidadosamente elaborados 

pelo fiscal designado  

para o acompanhamento do contrato e devidamente fundamentados em 

documentos  

comprobatórios, relatórios fotográficos e memórias de cálculo; 

 verificar se as faturas, empenhos, notas fiscais e recibos se referem às 

obras contratadas; 

 verificar, no caso de grandes compras para diversas obras, sem que se 

tenha de imediato a destinação parcial dos materiais, se são anexados, ao 
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empenho, documentos que registrem a destinação dos itens adquiridos, 

quando do seu efetivo uso (controle de almoxarifado, requisição de 

materiais, 2ª via de ficha de controle de saída, etc.); 

 verificar se os controles de almoxarifado/depósito, registram todas as 

destinações de materiais; 

 verificar se as transferências de materiais do almoxarifado/depósito, em 

razão das solicitações e informações realizadas pela fiscalização, estão 

sendo anotadas, evidenciando todas e qualquer transferência de material 

de uma obra para outra, mesmo os que foram provenientes de sobra, de 

forma a deixar claro onde foram de fato empregados os materiais 

adquiridos, com a correspondente informação ao setor de contabilidade 

para a adequada apropriação dos custos de cada obra; 

 verificar se existem justificativas técnicas formalizadas para as 

modificações do objeto; 

  verificar se existem justificativas técnicas formalizadas para as 

prorrogações do contrato; 

 verificar se a execução contratual está em acordo com cronograma físico-

financeiro previsto e, em caso negativo, se foram aplicadas as sanções 

contratuais; 

 verificar se as obras foram recebidas mediante termos provisórios ou 

definitivos; 

 verificar, no caso de ter havido rescisão do contrato por ato unilateral da 

Administração, se esta executou a garantia contratual, valores de multas e 

indenizações (Lei nº. 8.666/1993, art. 80); 
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 verificar se a fiscalização, periodicamente, exige comprovação de que o 

contratado se mantém em situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais legais, conforme artigos 29, 55, inciso XIII, e 71, da Lei 

8.666/1993; 

 solicitar e analisar demais informações consideradas necessárias para a 

perfeita caracterização dos serviços a serem executados; 

 verificar se foi realizado estudo de viabilidade para o empreendimento; 

 verificar se foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), na forma 

da Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), caso exigido; 

 verificar se existe projeto básico para toda a obra; 

 verificar qual a data de sua elaboração; 

 verificar se o projeto básico possui todos os elementos necessários, nos 

termos da Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de 

Obras Públicas, em obediência ao disposto no inciso IX do art.6º da Lei nº. 

8.666/93; 

 verificar se existe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) 

responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º 

da Lei nº. 6.496/1977; 

 verificar se foi analisada a possibilidade de adoção de soluções alternativas 

que facultassem a redução de custos; 

 verificar se o projeto básico prevê alguma técnica construtiva não 

convencional; 

 verificar se no projeto básico foram considerados principalmente os 

seguintes requisitos, conforme dispõe o art.12 da Lei nº. 8.666/1993: 
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segurança; funcionalidade e adequação ao interesse público; economia na 

execução, conservação e operação; possibilidade de emprego de mão-de-

obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para 

execução, conservação e operação; facilidade na execução, conservação e 

operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; adoção das 

normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; impacto 

ambiental; 

 verificar se o projeto básico foi aprovado pela autoridade competente, 

conforme o disposto no inciso I do § 2º do art.7º da Lei nº. 8.666/1993; 

 verificar se o projeto básico atende as normas prescritas em leis especiais, 

como Código de Obras do Município onde será executada a obra, e normas 

das concessionárias de serviços públicos; 

 verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no 

caso de reformas; 

 verificar se o imóvel onde será executada a obra está em situação regular 

junto ao Registro de Imóveis da respectiva circunscrição. 

 verificar se o imóvel onde será executada a obra pública, ou benfeitorias, 

está em situação regular junto ao Registro de Imóveis da respectiva 

circunscrição, e se ele está sob pleno e comprovado exercício da 

propriedade pelo ente público, ou se este exerce o domínio na forma da lei, 

conforme artigos 108 e 1.253 a 1.257 do Código Civil e artigos 1º, 9º e 10, 

inciso I, da Lei 8.429/1992; 

     Outras atividades correlatas ou designadas pela autoridade superior. 

 
1.4 – AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
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 Planejar, coordenar e controlar a administração contábil, financeira, da 

Câmara Municipal; 

 Manter adequado sistema de controle contábil e apto a fornecer 

informações sobre a administração financeira e orçamentária da Câmara; 

 Acompanhar as normas de aplicação do Plano de Contas; 

 Proceder na forma de suas resoluções, a guarda e o registro de toda a 

documentação relativa à administração financeira e contábil; 

 Controlar o sistema de guarda e movimentação de valores; 

 Executar a Programação Financeira e de desembolso, bem como o controle 

dos gastos público; 

 Manter articulação com Órgãos Fazendários, Estaduais, Federais e 

entidades de direito público e privado, com objetivo de melhoria do 

desempenho econômico e fiscal; 

 Elaborar a Programação do Fluxo Financeiro da Câmara, administrando-o 

através do controle de desembolso programado dos recursos destinados 

aos diversos Órgãos da Câmara; 

 Elaborar a proposta Orçamentária do Legislativo, bem como prover o 

controle e acompanhamento da execução orçamentária e proposição de 

normas orçamentárias que devam ser observadas pelos demais Órgãos da 

Câmara; 

 manter instrumentos de controle relativos à execução orçamentária e/ou 

financeira, que são: as Fichas de Controle Orçamentário; o Razão (Partidas 

Sintéticas), Diário, Livro Caixa, os Boletins de Tesouraria e Extratos 

Bancários; 

 Nota: Os instrumentos de controle referidos acima devem permanecer com 

seus registros atualizados na sede do Poder ou Órgão, Fundos e Autarquias 

a que se referirem, à disposição do Controle Interno e do Tribunal de 
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Contas, devendo estar impressos, encadernados e devidamente rubricados 

pela autoridade competente, até o prazo para o envio da Prestação de 

Contas a este Tribunal. 

 certificar-se, para efeito de controle, que a autuação e movimentação dos 

processos de despesas estão sendo feitos através do setor de protocolo; 

 certificar-se de que a anulação de empenho está sendo feita através de 

documento denominado "Nota de Anulação de Empenho", e registrado na 

ficha de controle orçamentário.  

Lembrar que a Nota de Anulação de Empenho será extraída sempre que a 

despesa empenhada não se realizar ou quando o valor do dispêndio for 

inferior ao indicado na Nota de Empenho da 

Despesa; e, que uma vez anulado o empenho, reverter-se-á à dotação 

orçamentária originária ao crédito respectivo; 

 registrar em documento próprio os créditos adicionais e fazer constar os 

decretos e leis que os autorizaram. 

 certificar-se da existência de descrições e especificações lançadas, de 

forma clara e detalhada, nas Notas de Empenho, Notas Fiscais, Recibos, 

cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e 

outros documentos similares; 

 analisar a caracterização do interesse público na aquisição do bem ou 

serviço; 

 realizar consulta periódica à Secretaria da Fazenda para verificação da 

situação fiscal do fornecedor ou prestador de serviço; 

 criar norma estabelecendo os responsáveis pela liquidação da despesa 

(alertar para a segregação de funções); 
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 comprovar que os bens e serviços contratados foram entregues ou 

concluídos antes de efetuar os pagamentos, de acordo com as quantidades 

adquiridas, qualidade dos produtos, se estão dentro das especificações 

exigidas para a sua aplicação, prazos previamente pactuados, atestado de 

conclusão de obras e serviços por pessoal qualificado; 

 nos processos de pagamento de despesas fazer constar o nome do credor, 

seu CPF ou CNPJ, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável 

pelo pagamento, o número da conta bancária e cheque, da nota de 

empenho e da nota fiscal respectiva; 

 certificar-se da existência de documento de arrecadação contendo nome do 

contribuinte, valores discriminados, classificação da receita, autenticação; 

 certificar-se da existência de registros bancários e de tesouraria nas contas 

apropriadas obedecendo ao princípio da oportunidade (boletins de 

tesouraria, contas bancárias individualizadas, normas que disciplinem o 

acesso à Tesouraria); 

 manter controles específicos sobre outras receitas tais como aluguéis, 

arrendamentos, industrial, aplicações financeiras, de serviços e 

agropecuária; 

 manter controle sobre a dívida ativa de natureza tributária e não tributária, 

incluindo cobrança administrativa e/ou judicial; 

 manter cadastro de contribuintes atualizado, com indicação clara sobre a 

situação perante a fazenda pública; 

 certificar-se da existência de legislação para cobrança dos créditos, com 

definição de mecanismos de atualização dos valores e definição de 

penalidades, a serem aplicadas, quando houver atrasos; 
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 manter atualizados os valores a serem cobrados relativamente a outras 

receitas; 

 elaborar portaria de nomeação para a função de tesoureiro primando pelo 

principio da segregação de funções; 

 manter arquivo atualizado dos atos de designação dos responsáveis pela 

assinatura de cheques; 

 manter local adequado com a segurança necessária; 

 manter boletim diário; 

 organizar documentação correspondente às operações; 

 observar a regular liquidação das despesas a serem pagas; 

 cercar-se das garantias necessárias aplicáveis aos cheques emitidos ou 

recebidos (nominais, cruzados, depositados em conta da entidade, etc.). 

 Exercer outras atividades relativas aos serviços financeiros, ou designadas 

pela autoridade superior. 

 

 

1.5 – AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE EM GERAL 

 
 observar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

– NBC T 16, aprovadas por Resoluções do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC); 

 observar Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) a ser 

adotado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, editado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 
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 manter plano de contas organizado e atualizado, segundo legislação 

aplicável; 

 realizar registros contábeis adequados, obedecendo à doutrina, princípios 

contábeis e legislação aplicável; 

 apresentar históricos, de forma objetiva, nos lançamentos contábeis; 

 elaborar conciliações bancárias de forma continuada; 

 elaborar demonstrativos e relatórios contábeis nos prazos estabelecidos e 

de acordo com a legislação em vigor; 

 confrontar ao menos uma vez por ano os saldos contábeis com os valores 

apresentados nos inventários de bens e materiais; 

 verificar se nas operações de crédito constam informações básicas tais 

como demonstrativo detalhado sobre os limites de endividamento, 

existência de lei autorizando, autorização do Banco Central/Senado 

Federal, planilhas de cálculo demonstrando a forma de amortização e 

encargos; 

 A participação na elaboração e análise da proposta orçamentária e na 

programação financeira anual de despesas; 

 O controle orçamentário para efeitos de complementação, remanejamento 

e anulação de verbas, dotações orçamentárias, quando for o caso; 

 A manutenção do controle de depósitos e retiradas bancárias, com 

conferência mensal apresentando extratos das contas correntes; 

 A execução de todas as fases do empenho e dos lançamentos relativos às 

operações contábeis, patrimoniais e financeiras da Câmara Municipal; 

 A execução de balancetes mensais financeiros e orçamentários, 

encaminhando-os para apreciação e aprovação do Secretário de 
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Administração e Finanças e posterior análise do Chefe do Poder Legislativo 

que ratificará os termos da aprovação ou o rejeitará; 

 A remessa dos balancetes mensais e outros documentos fiscais 

relacionados na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Tribunal de Contas do 

Estado, para análise; 

 Informação Contábil e Orçamentária em todos os processos na qual esta 

for solicitada; 

 A análise das folhas de pagamentos dos servidores, adequando-as às 

unidades orçamentárias; 

 O Controle do encaminhamento de todos os descontos efetuados na folha 

de pagamento dos servidores, bem como, controle do Imposto de Renda 

retido na fonte; 

 A conferência de todos os procedimentos administrativos de pagamento em 

fase final; 

 A emissão de Ordem de Pagamento; 

 O controle do arquivamento de processos de pagamento liquidado; 

 A publicação de atos oficiais, como balancetes mensais e outros 

documentos fiscais relacionados na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Exercer outras atividades relativas aos serviços contábeis, ou designadas 

pela autoridade superior. 

 

 

1.6 – AOS SERVIÇOS GERAIS 
 Redigir, preparar, expedir e arquivar as correspondências; 

 Providenciar o registro e encaminhamento dos projetos de leis, autógrafos 

e requerimentos de vereadores; 

 Redigir Decretos, Resoluções, mensagens, Projetos e demais atos; 
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 Providenciar o cadastramento do ementário de leis e demais atos dos 

poderes Legislativo e Executivo municipal, encaminhando à Procuradoria, 

Assessorias e Secretarias da Câmara, cópia da legislação de interesse da 

área; 

 Providenciar a publicação dos atos oficiais da Câmara; 

 Executar os serviços de telefonia interna, copa e cozinha limpeza e 

conservação das instalações, móveis e equipamentos; 

 Providenciar a realização de reparos nas instalações e executar os serviços 

de segurança nos imóveis da câmara; 

 Manter atualizado o registro e fornecer informações sobre a localização de 

processos e tramitação; 

 Arquivar e catalogar os processos encerrados, bem como outros 

documentos de interesse da câmara, mantendo em funcionamento o 

arquivo com as normas técnicas; 

 Receber, numerar, registrar e distribuir documentos e petições dirigidas 

aos diversos setores da câmara; 

 Atender, de acordo com as normas estabelecidas, os pedidos de remessa 

de processos e demais documentos sob sua guarda; 

 A remessa aos diversos Órgãos da Câmara Municipal de todas as 

correspondências expedidas e demais atos de interesse da Câmara; 

 O recebimento, protocolo, distribuição e registro de todos os documentos, 

papéis, procedimentos administrativos, processos, petições e outros que 

devam tramitar na Câmara Municipal; 

 A prestação de informações ao público e aos dirigentes de Órgãos da 

Câmara Municipal, quanto à localização de documentos, procedimentos 

administrativos e demais papéis públicos não definidos como confidenciais 

nos termos da Constituição Federal; 
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 O recebimento e a expedição de volumes destinados aos Órgãos da Câmara 

Municipal; 

 O recebimento, controle e arquivamento dos exemplares de Diário Oficial e 

outras publicações de interesse do Município ou conforme o caso, 

encaminhando-os à biblioteca para respectiva catalogação, salvo no caso 

de Diário Oficial eletrônico que será de acesso exclusivo do Departamento 

de Gestão e Serviços Gerais que fará o seu controle; 

 Providenciar a organização do arquivo, estudando o conteúdo dos 

documentos de modo a possibilitar um melhor acondicionamento dos 

mesmos de maneira racional para fácil localização de processos 

arquivados; 

 Controlar a incineração e destruição de documentos e papéis públicos; 

 Elaboração de atividades relacionadas aos levantamentos solicitados pelos 

diversos Órgãos da Câmara e da Administração Municipal; 

 A vigilância dos prédios da Administração Municipal; 

 Outras atividades correlatas ou designadas pela autoridade superior. 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 
pena de sanções legais cabíveis. 

 
Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I e II. 

 

Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno e a Unidade de Diretoria e Administração 

e Finanças. 
 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
 

Atílio Vivácqua, 09 de dezembro de 2013. 
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Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 

 
 

 
Vanuza Machado Tonon  

Diretora de Administração e Finanças – Unidade Setorial Responsável 
 

 
 

 
Ciente e De Acordo:  

Romildo Sérgio Abreu Machado 
Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
FLUXOGRAMA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

 
 

 
 

 

 
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANCEIRA  

SAFI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CONTROLE INTERNO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 01/2014 
 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 05/02/2014 

 
Ato de Aprovação: Instrução Normativa SFI 01/2014 

 
Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 

 
 

I – FINALIDADE 
 

Dispõe sobre as rotinas e os procedimentos para concessão de diárias aos 

servidores da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua. 
 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Abrange a todos os Sistemas pertencentes a Unidade de Diretoria de 
Administração e Finanças e a todas as demais Unidades juntamente aos seus 

sistemas. 
 

III - CONCEITOS 
 

Para fins do disposto na presente Instrução entende-se por: 
 

1.1 – Proponente - o titular, ou seu substituto, no exercício do cargo ou 
unidade a que pertence o servidor. 

 

1.2 – Servidor - pessoa física que presta serviços à Administração Direta e 
Indireta Municipal, com vínculo empregatício ou ocupante de cargo 

exclusivamente em comissão, beneficiário das diárias decorrentes, quando do 
deslocamento a serviço do órgão ou entidade. 

 
1.3 – Ordenador de Despesas -  toda e qualquer autoridade de cujos atos 

resultem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos do órgão, pelo qual esta responda. 
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1.4 - Diárias – civil, valor concedido a servidores para cobertura de despesas de 

alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público que se 
deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório 

quando em serviço do interesse Publico fora do Município, entendido como sede o 
Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em 

caráter permanente. 
 

1.5 - Concessão - de passagens e o pagamento de diárias aos servidores 
públicos abrangidos por esta norma restringem-se à comprovada necessidade do 

serviço público, cuja aferição será de competência da Unidade de Controle 
Interno. 

 
IV - BASE LEGAL 

 
Lei Federal 4.320/64 

Resolução nº002/2007 

Resolução 09/2013 
E demais normas aplicáveis 

 
V – RESPONSABILIDADE 

 
1. Da Unidade de Controle Interno - UCCI 

 
a) Prestar apoio técnico por ocasião atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

 
b) Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 

de controle inerentes ao Sistema de Administração e Financeira – SFI, propondo 
alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

 

c) Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
2. Das Unidades Executoras. 

 
Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase 

de sua elaboração quanto ao fornecimento de informações e á participação no 
processo de elaboração. 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessária nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em 
vista, principalmente o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional. 
 

Manter a Instrução Normativa a disposição de todos os funcionários da unidade, 
zelando pelo fiel cumprimento da mesma. 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quando 
dos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações. 
 

 
 

VI - PROCEDIMENTOS 
 

1 – DOS PEDIDOS 

 
1.1 – O Presidente da Câmara, o Vereador e o Servidor da Câmara Municipal de 

Atílio Vivácqua, que se deslocar a serviço ou para participação em seminário, 
curso ou congresso, da localidade onde tem exercício para outro ponto do 

território nacional, fará jus á percepção de diárias segundo as disposições 
desta Instrução Normativa e observados os valores consignados no seu anexo 

II. 
 

1.2 – O disposto neste item não se aplica aos casos em que o deslocamento da 
sede constituir exigência permanente do cargo do servidor ou do vereador, ou 

quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo município. 
 

 
1.3 – As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, 

destinando-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem e 

locomoção. 
 

1.4 – O beneficiário fará jus somente á metade 50% (cinquenta por cento) do 
valor das diárias quando o serviço se realizar em cidade contínua á localidade 

em que tenha exercício. 
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1.5 – O beneficiário que se deslocar em veículo próprio terá direito a percepção 

do acréscimo correspondente a 100% (cem por cento) do total da diária, 
limitado o acréscimo ao máximo de cinco diárias simples. 

 
1.6 – No afastamento para outro Estado da Federação será concedido um 

adicional correspondente a 200% (duzentos por cento) do valor das diárias 
concedidas. 

 
 

1.7 – Quando a ajuda de custo não for suficiente para arcar com as despesas 
de hospedagem, poderá a autoridade autorizar o pagamento mediante 

apresentação denota de serviço do estabelecimento de hospedagem e 
locomoção. 

 
1.8 – Á parte da diária destinada á hospedagem será mantida destinada a 

complementar as demais despesas. 

 
 

1.9 – Quando o deslocamento se der mediante transporte aéreo, o bilhete 
poderá ser adquirido diretamente pela Câmara Municipal ou o beneficiário terá 

o direito ao recebimento de seu valor mediante apresentação do mesmo 
desde que tenha sido autorizado. 

 
1.10 – Á parte da diária destinada á locomoção será mantida destinada a cobrir 

despesas de deslocamento até o local de embarque e do desembarque e 
interno na Cidade de destino. 

 
 

1.11 – As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas 
seguintes situações, a critério da autoridade concedente: 

1.11.1 – Em casos de emergências, em que poderão ser processadas no 

decorrer do afastamento; 
1.11.2 – Quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, 

caso em que poderão ser pagas parcelada mente, a critério da 
administração. 

 
1.12 – Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a 

despesa recairá no exercício em que se iniciou. 
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

1.13 – As diárias serão concedidas pelo Presidente da Câmara ou a quem aquele 

delegar competência. 
 

 
1.14 – As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se a 

partir da sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, 
serão expressamente justificadas, configurando, a autorização do pagamento 

pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa. 
 

1.15 – Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao 
previsto, desde que autorizada sua prorrogação, fará jus, ainda, ás diárias 

correspondentes ao período prorrogado. 
 

 
1.16 – São elementos essenciais do ato de concessão: 

I – Nome, cargo ou função do proponente; 

 
II – Nome, o cargo, emprego ou a função do beneficiário; 

 
III – A descrição objetiva do serviço a ser executado; 

 
IV – Indicação dos locais onde o serviço será realizado; 

 
V – O período provável do afastamento; 

 
VI – O valor unitário, a quantidade de diária e a importância total a ser paga; 

 
VII – Autorização de pagamento pelo ordenador de despesas. 

 
2 – DO REQUERIMENTO 

 

2.1 – Os requerimentos de concessão de diárias e/ou passagens, deverão ser 
efetuados com antecedência mínima de 01 (um) dia útil, contado da data do 

deslocamento pretendido. 
As diárias deverão ser requeridas em formulários próprios, conforme anexo 

IV, que passa a fazer parte integrante desta IN, que deverá ser assinado pelo 
Proponente e pelo Beneficiário. 

      Deverá também acompanhar o requerimento de diária cópia de comprovante 
da programação do evento, como convite, folder ou informativo do evento. 
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3 – DA CONCESSÃO 

 
3.1 – As diárias serão concedidas pelo Presidente da Câmara mediante termo 

próprio onde constarão os elementos descritos no item 1.16 desta IN, 
conforme o anexo V que passa a fazer parte integrante desta IN. 

 
3.2 – Serão restituídas, em cinco dias contados da data do retorno á sede 

originária de serviço, as diárias recebidas em excesso. 
 

 
3.3 – Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido 

neste artigo, as diárias recebidas pelo beneficiário quando, por qualquer 
circunstância, não ocorrer o afastamento. 

 
 

4 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS 

 
O servidor público de que trata esta norma, após o dia em que retornarem à 

sede, terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis para preencher e apresentar o 
relatório de prestação de contas de diária, de acordo com o formulário-padrão 

constante do Anexo VI desta Instrução Normativa, em uma via com todos 
comprovantes em anexo, deve ser protocolado via memorando e entregues 

diretamente á Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, ao Responsável 
pelo Sistema de Administração e Financeira. 

 
4.1 No relatório de prestação de contas de diária (anexo VI) detalhando a 

finalidade, o relatório das atividades desenvolvidas como os serviços executados 
as pessoas contatadas e o resultado alcançado. Para comprovar a efetiva 

realização da viagem serão obrigatoriamente anexados ao relatório de prestação 
de contas de diárias os seguintes documentos: 

 

a) Bilhete de passagem se o meio de transporte for o coletivo (ônibus), ou o 
comprovante de embarque em se tratando de transporte aéreo; 

 
b) Fotocópia de certificado, diploma ou atestado no caso de participação em 

cursos, congressos, seminários, treinamentos e outros similares; 
 

c) Fotocópia de ata de presença em reunião ou missão, de lista de freqüência 
assinada, se for o caso; 
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d) Outros que comprovem a efetiva realização/participação. 

 
e) Nota Fiscal de pousada/estadia, comprovando o gasto com hospedagem. 

 
4.2 O processo de prestação de contas deve ser encaminhado á Unidade de 

Diretoria de Administração e Finanças ao Responsável pelo Sistema de 
Administração Financeira e caberá a esta, após análise e avaliação prévia, 

submetê-la a aprovação e assinatura do Presidente da Câmara Municipal. 
 

4.3 O processo de concessão e pagamento das diárias deverá ser instruído com 
os seguintes documentos: 

a) Nota de Empenho; 
b) Nota de Liquidação; 

c) Ordem de Pagamento - PAG; 
d) Comprovante de Liberação dos Créditos (pagamento), guia de depósito 

bancário se for o caso; 

e) Requerimento Concessão de Diárias, Anexo IV; 
f) Solicitação Deferida de Diárias; 

g) Nota de Pré-empenho; 
h) Nota de Autorização de Despesa; 

i) Relatório de Prestação de Contas de Diárias, Anexo VI; 
j) Demais documentos comprobatórios conforme dispõe o item 4.1 e 4.2 desta 

instrução normativa. 
 

O processo de aquisição de passagem e prestação de contas será montado 
separado do processo de diárias, e será composto por documentos relacionados 

no item 4.1, “a” e 4.3 “a,b,c,d,e” desta Instrução Normativa; 
 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O servidor que estiver devendo o relatório de prestação de contas de diárias, 

após os 05 (cinco) dias úteis, não receberá outra diária enquanto não fizer a 
devida prestação justificando o atraso; 

 
Na hipótese do servidor não realizar a viagem por algum motivo, este deverá 

fazer a devolução do numerário no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, junto á 
Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, que fará o deposito na conta 

deste órgão; 
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Tanto o Servidor que requereu a diária como a Diretoria de Administração e 

Finanças deverá informar o responsável pelo Sistema de Administração e 
Financeira para cancelamento do empenho e liquidação; 

 
A diária será concedida por dia de afastamento, sendo dividida pela metade 

quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 
 

Entende-se por sede os limites territoriais do município de Atílio Vivácqua; 
 

Na hipótese do servidor retornar á sede em prazo menor do que o previsto para 
seu afastamento deverá devolver o valor recebido em excesso no período de 24 

(vinte e quatro) horas; 
 

As diárias para o exterior deverão ter autorização Legislativa; 
 

O servidor que receberem diárias indevidamente ou em desacordo com esta 

instrução normativa, será obrigado a restituir de uma só vez o valor recebido, 
sujeitando-se ainda á punição disciplinar na forma da Lei (Resolução 

Nº002/2007); 
  

O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará sujeito à 
responsabilização administrativa prevista em lei; 

 
A realização de despesa com a concessão de passagem e com o pagamento de 

diárias far-se-á à custa da dotação orçamentária correspondente; 
 

Integram a esta Instrução Normativa os Anexos I, II, III, IV, V e VI. 
 

Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deve ser esclarecida junto ao 
Controle Interno, servidor responsável pelo Sistema de Administração e 

Financeira e a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças. 

 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação. 

 
 

 
Atílio Vivácqua, 05 de fevereiro de 2014. 
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Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
 

 
Vanuza Machado Tonon 

Diretora de Administração e Finanças e Responsável pelo Sistema de 
Administração e Financeira - SFI 

 
Ciente e De Acordo: 

 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 

Resolução nº002/2007 
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ANEXO III 
FLUXOGRAMA PARA PROCESSO DE DIÁRIAS 
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ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 
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ANEXO V 
TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
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ANEXO VI 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

 

 

 
 

 

 
SISTEMA DE COMPRAS (LICITAÇÕES), 

CONTRATOS, ALMOXARIFADO E 
PATRIMÔNIO 

SCL 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

CONTROLE INTERNO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2013 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 09/12/2013 
 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCL 01/2013 
 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 

 
I – FINALIDADE 

 
Estabelecer os procedimentos para a aquisição de bens e serviços mediante 

licitação, bem como dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Abrange a todas as Unidades da Estrutura organizacional da Câmara Municipal 
quando no exercício de atividades relacionadas a esta Instrução Normativa. 

 
 

III – CONCEITOS 
 

1 – LICITAÇÃO 

 
É o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou 

aquisição de produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta. 
No Brasil, para licitações por entidades que façam uso da verba pública, o 

processo é regulado pelas leis 8.666/93 e 10.520/02. 
 

2 - PROCESSO LICITATÓRIO  

É composto de diversos procedimentos que devem ser efetuados com base nos 

princípios definidos no Art.37 da Constituição Federal, a saber, a legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, com o intuito de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblica
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proporcionar à Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço 

de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível e 
isonomia aos membros da sociedade. É a chamada "eficiência contratória". 

Isto acontece utilizando-se um sistema de comparação de orçamentos chamado 
de "propostas das empresas". As empresas devem atender às especificações 

legais necessárias, todas constantes do edital ou carta convite. A empresa que 
oferecer maiores vantagens ao governo será a escolhida para o fornecimento 

do produto ou do serviço, para aquisição de bens alienados pela administração 
pública ou para atuar nos regimes de concessão ou permissão em relação a 

serviço público. Oferta mais vantajosa, na legislação brasileira, entende-se pelo 
critério de menor preço; de melhor técnica; de técnica e preço; ou, por fim, a de 

maior lance ou oferta para os casos de alienação de bens ou de concessão de 
direito real de uso. Dentre estes, o critério 'menor preço' é comumente mais 

utilizado. Ao lado deste, figuram o critério de 'Melhor Técnica', quando se leva 
em consideração, além do preço, a qualificação do licitante e as características de 

sua proposta; e 'Maior Lance', utilizado quando o objetivo é alienar (vender) bens 

públicos, como ocorre nos leilões. 

 

As modalidades referem-se principalmente ao volume das transações em 
questão, e secundariamente às características do objeto da licitação. São as 

seguintes modalidades elencadas na lei 8.666 e posteriormente, pela lei 
10.520/2002, foi introduzida a modalidade Pregão. 

 Concorrência; 

 Tomada de Preços; 

 Convite ou Carta Convite; 

 Leilão; 

 Concurso; 

 Pregão. 

 

3 - PRAZOS 

Entre a publicação do edital ou carta convite e a alienação do bem e serviço deve 

ser respeitado um prazo definido na lei 8.666 e 10.520: 

3.1 - Concorrência 

 para obras e serviços de engenharia: 45 dias 

 outros serviços: 30 dias 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aliena%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concess%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Permiss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aliena%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preg%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia_P%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_Pre%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_Convite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_Convite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concurso
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3.2 - Tomada de Preços 

 para obras e serviços de engenharia: 30 dias 

 outros serviços: 15 dias 
3.3 - Concurso: 45 dias 
3.4 - Leilão 15 dias 

3.5 - Pregão: 8 dias úteis 
3.6 - Carta Convite: 5 dias úteis 

 

 

 

4 - FASES 

São fases da licitação o edital, a habilitação, a classificação, a homologação e a 
adjudicação todas elas com objeto próprio apresentando-se em uma ordem 

cronológica que não pode ser alterada. 

4.1 - Edital e convite 

Chama-se edital o documento através do qual a instituição compradora 
estabelece todas as condições da licitação que será realizada e divulga todas as 

características do bem ou serviço que será adquirido. A correta elaboração do 

edital e a definição precisa das características do bem ou serviço pretendido pela 
entidade licitadora são essenciais para a concretização de uma boa compra ou 

contratação. Na modalidade convite o edital será substituído pela carta-convite 
(ou simplesmente convite), que é um oferecimento para que determinada 

empresa do setor pertinente, cadastrada ou não junto à administração pública, 
ofereça lances na licitação. Cabe destacar que na modalidade convite, um 

licitante pode se convidar, solicitando à administração pública que participe do 
certame. 

4.2 - Habilitação 

Nessa fase, verifica-se as condições dos licitantes como, por exemplo: 

 financeiras - o licitante deve ter condições econômicas para execução do 
objeto da licitação; 

 fiscal - se espera do licitante que ele esteja em dia com suas obrigações 
fiscais; 

 trabalhistas - o licitante deve estar de acordo com a legislação trabalhista; 

 técnicas - o licitante deve provar ter condições técnicas para execução do 

objeto da licitação. 
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4.3 - Julgamento e classificação 

O julgamento é a fase que se verifica se o produto ou serviço oferecido pelos 

licitantes está de acordo com o que está indicado no edital. Feito isso, faz-se uma 
classificação colocando as melhores condições em primeiro. 

4.4 - Homologação 

Na homologação é verificado se o processo licitatório ocorreu de acordo com 

todas as regras legais e com o edital. Caso tudo esteja certo é aprovado o 
processo. 

4.5 - Adjudicação 

Nesta fase é entregue o objeto da licitação ao vencedor. 

 

5 - ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

A revogação só pode ocorrer na instância administrativa por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente. Já a anulação ocorre tanto na esfera 

administrativa (princípio da autotutela) como no judiciário, devendo ser 

amplamente fundamentada pelo organismo que a anular. Revoga-se o que é 
lícito, mas não é conveniente ao interesse público. Anula-se o que é ilegal. É 

importante observar que a anulação, por tratar-se de ato ilegal, tem efeito 
retroativo (ex-tunc), enquanto a revogação passa a produzir efeitos somente a 

posterior (ex nunc). Pode-se ainda convalidar os atos ilegais cujo vício seja 
sanável. Seus efeitos são, como na anulação, ex-tunc. 

 

 
6 – COMPRAS SEM LICITAÇÃO 

 

A Administração Pública é obrigada a fazer licitação, mas para toda regra existe a 
exceção, a lei 8.666/93 também diz que a licitação pode ser dispensada, desde 

que tenha justificativa suficiente para que não seja necessário a licitação. 

A Administração Pública pode fazer compra sem licitação nos seguintes casos: 

 compras com valor de até R$ 8.000,00 (ou R$ 15.000,00 para obras e 
serviços de engenharia); 

 em caso de guerra; 

 em caso de emergência ou calamidade pública; 
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 contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos; 

 restauração de obras de arte e objetos históricos; 

 contratação de associações sem fins lucrativos. 

 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Constituição Federal (art. 37, XXI) 
Constituição Estadual (art. 32, XXI) 

Lei de Licitações 
Lei de Responsabilidade Fiscal 

Resolução nº09/2013 
Instrução Normativa SCI 01/2013 

Demais normas aplicáveis. 
 

 

 
V – RESPONSABILIDADES 

1 -  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 

Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
 

2 – Das Unidades Executoras: 

 
Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
 

3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 

 
 

VI – PROCEDIMENTOS 

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 desenvolver formulários e/ou adequar sistemas informatizados para o 

registro das informações necessárias em cada atividade;  
 estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação 

aplicáveis ao processo;  
 detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a 

serem executados em cada etapa do processo;  
 elaborar check-list de controle;  

 criar e/ou manter atualizado cadastro de todas as empresas que forneçam 
materiais ou equipamentos, bem como das que prestam serviços para a 

administração; 
 definir critérios para a composição da comissão de licitação com base na 

capacidade técnica; 

 nomear membros da comissão permanente de licitação e publicar na 
Imprensa Oficial;  

 designar pregoeiro e equipe de apoio e publicar o ato na Imprensa Oficial;  
 capacitar a comissão de licitação e/ou pregoeiro e a equipe de apoio;  

 capacitar os membros da comissão permanente de licitação;  
 emitir e aprovar solicitação de compras;  

 elaborar a estimativa de consumo que atenda às necessidades para o 
exercício financeiro;  

 definir o objeto do certame;  
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 elaborar orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários;  
 elaborar o termo de referência, se modalidade pregão;  

 declarar a adequação da despesa com a LOA e a compatibilidade com o 
PPA e LDO, para os casos previstos nos artigos 16 e 17 da LC 101/2000;  

 indicar os recursos orçamentários para o pagamento da futura contratação;  
 dar início ao processo administrativo, com o devido protocolo;  

 efetuar a reserva orçamentária;  
 elaborar projeto básico e projeto executivo, se for o caso;  

 definir cálculo de pontuação técnica, se for o caso;  
 definir cálculo de pontuação preço;  

 elaborar a minuta do edital e do contrato;  
 emitir parecer sobre a minuta do edital e do contrato (Assessoria Jurídica);  

 autorizar a abertura do processo licitatório;  
 realizar o procedimento licitatório na modalidade adequada, observando os 

itens I a IV a seguir;  

 em todos os casos: registrar em ata as ações da comissão de licitação e 
fazer constar do processo ato de designação de servidor para acompanhar 

os contratos celebrados pela administração no que tange, principalmente à 
sua vigilância, pagamento de parcelas, qualidade da mercadoria ou serviço 

entregue etc.;  
 registrar tempestivamente as informações no sistema local, se for o caso;  

 nos municípios: enviar tempestivamente as informações relativas a 
licitações e contratos, conforme layout dos arquivos do SISAUD – Sistema 

Informatizado de Suporte à Auditoria do TCEES;  
 emitir relatório relativo a licitações e contratos para remessa ao TCEES, 

bimestralmente, nos termos do inciso VIII, do art. 108, de seu Regimento 
Interno. 

 
1.1 – Se modalidade convite: 

 identificar pelo menos 3 (três) empresas e/ou pessoas físicas a serem 

convidadas;  
 enviar convite a pelo menos 3 (três) interessados;  

 afixar o convite em local apropriado da unidade administrativa;  
 receber, examinar e decidir sobre impugnações ao convite por 

irregularidade na aplicação da Lei de Licitações, se houver;  
 receber a manifestação de interesse dos cadastrados em participar da 

licitação;  
 abrir o procedimento licitatório;  
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 lavrar ata, circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento 

das propostas;  
 receber as propostas e documentos de habilitação;  

 abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;  
 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão 

sobre a habilitação;  
 devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;  

 abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;  
 verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os 

preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com 
os constantes do sistema de registro de preços;  

 julgar e classificar as propostas;  
 colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em 

todos os documentos e propostas;  
 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;  

 declarar o resultado final do certame;  

 assinar a ata;  
 homologar o processo licitatório;  

 divulgar o resultado final do certame;  
 adjudicar o objeto licitado ao vencedor do certame;  

 assinar o contrato ou equivalente com a vencedora;  
 publicar o extrato do contrato, se houver, na Imprensa Oficial;  

 emitir o empenho.  
 

1.2 – Se modalidade tomada de preços ou concorrência: 
 publicar o aviso na imprensa oficial;  

 afixar o edital em local apropriado da unidade administrativa;  
 receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;  

 fornecer cópia do edital e seus anexos aos interessados;  
 cadastrar novos interessados, se houver, observando os critérios 

estabelecidos pela administração;  

 abrir o procedimento licitatório;  
 lavrar ata, circunstanciada dos atos públicos de habilitação e julgamento 

das propostas;  
 receber as propostas e documentos de habilitação;  

 abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação;  
 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão 

sobre a habilitação; 
 devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados;  

 abrir os envelopes das propostas dos concorrentes habilitados;  
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 verificar a conformidade das propostas com os requisitos do edital e com os 

preços de mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com 
os constantes do sistema de registro de preços;  

 julgar e classificar as propostas;  
 colher rubrica dos licitantes presentes e dos membros da comissão em 

todos os documentos e propostas;  
 receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver;  

 declarar o resultado final do certame;  
 assinar a ata;  

 homologar o certame;  
 divulgar o resultado final do certame;  

 adjudicar o objeto licitado ao vencedor do certame;  
 assinar o contrato com o vencedor;  

 publicar extrato do contrato;  
 emitir o empenho.  

 

1.3 – Se modalidade pregão: 
 publicar o aviso;  

 disponibilizar cópia do edital e do respectivo aviso aos interessados;  
 receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver;  

 realizar sessão pública;  
 lavrar ata, circunstanciada dos atos públicos de julgamento das propostas e 

habilitação;  
 credenciar os interessados;  

 receber declaração dos participantes de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação;  

 receber os envelopes dos participantes contendo, separadamente, a 
proposta de preços e a documentação de habilitação;  

 abrir imediatamente o envelope da proposta de preços e verificar a 
conformidade;  

 receber lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;  

 julgar e classificar as propostas;  
 negociar diretamente com o proponente objetivando alcançar preço 

melhor;  
 decidir, motivadamente, a respeito da aceitabilidade das propostas 

classificadas e ordená-las; 
 decidir sobre a habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta;  

 declarar o licitante vencedor;  
 assinar a ata;  

 receber, examinar e decidir sobre recursos e contra-razões, se houver;  
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 adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor;  

 homologar a licitação pela autoridade competente;  
 assinar o contrato;  

 publicar o extrato do contrato na Imprensa Oficial;  
 emitir o empenho.  

 
1.4 – se dispensa ou inexigibilidade de licitação: 

 nos casos de inexigibilidade: receber, analisar e decidir sobre: (a) a 
comprovação de exclusividade do fornecedor, (b) a notória especialização 

do profissional ou empresa para prestação de serviços técnicos de natureza 
singular, ou (c) a consagração de profissionais do setor artístico;  

 nos casos de dispensa: comprovar a ocorrência das hipóteses previstas no 
art. 24 da Lei de Licitações;  

 caracterizar a situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso;  

 apresentar a razão da escolha do fornecedor ou executante;  

 justificar o preço;  
 comprovar a aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados, se for o caso;  
 decidir sobre a habilitação do fornecedor;  

 elaborar a minuta do contrato, quando for o caso;  
 emitir parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade;  

 ratificar a dispensa ou inexigibilidade da licitação;  
 publicar o ato que declara a dispensa ou inexigibilidade da licitação na 

Imprensa Oficial;  
 assinar o contrato ou equivalente com o contratado;  

 publicar o extrato do contrato na imprensa oficial;  
 emitir o empenho.  

 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 

pena de sanções legais cabíveis. 
 

Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I e II. 
 

Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno, ao Responsável pelo Sistema de 

Compras/Licitações e a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças – DAF. 
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Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

 
Atílio Vivácqua, 09 de dezembro de 2013. 

 
Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
 

 
Vanuza Machado Tonon 

Diretora de Administração e Finanças – Unidade Setorial Responsável 
 

 
 

Quézia Guimarães Pimenta 

Responsável pelo Sistema de Compras/Licitações- Portaria nº28/13 
 

 
Ciente e De Acordo:                      

 
Romildo Sérgio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
ROTINA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE OBRAS OU SERVIÇOS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 02/2013 

 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 09/12/2013 

 
Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCL 02/2013 

 
Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 

 
 

 
I – FINALIDADE 

 
Disciplinar as rotinas e os procedimentos de controle de Bens Patrimoniais, fluxo 

operacional de movimentação de bens móveis e imóveis da Câmara Municipal e 

realização de inventário físico e financeiro de bens Móveis e Imóveis no âmbito 
da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua-ES. 

 
II - ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a todas as Unidades da Estrutura organizacional da Câmara Municipal e 

a quem de alguma forma fizer uso de bens da Câmara Municipal. 
 

 
III – CONCEITOS 

 
1 – PATRIMÔNIO 

 
O patrimônio é o objeto administrado que serve para propiciar ás entidades a 

obtenção de seus fins. 

 

 

2 – PATRIMÔNIO PÚBLICO 
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Conjunto de bens e direitos de valor econômico, pertencentes aos entes da 

administração pública direta e indireta. 

 

3 – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 

 

Consiste na verificação quantitativa e qualitativa dos mesmos, com registro 
patrimoniais e cadastrais e dos valores avaliados com os respectivos registros 

contábeis. 

 

4 – BENS MÓVEIS 

 

Bens Móveis Pertencentes são aqueles que, em razão de seu uso corrente não 
perdem a sua identidade física, e/ou tem durabilidade superior a dois anos de 

vida útil. 

 

5 – BENS IMÓVEIS 

 

São considerados Bens Imóveis, terrenos e edifícios com instalação permanentes. 

 

6 – MOVIMENTAÇÃO DE BEM 

 

A movimentação de bens patrimoniais consiste no conjunto de procedimentos 

relativos á distribuição, transferência, saída provisória, empréstimo e 
arrendamento a quem estão sujeitos no período decorrido entre sua incorporação 

e desincorporação. 

 

7 – SAÍDA PROVISÓRIA 

 

A saída provisória caracteriza-se pela movimentação de bens patrimoniais para 
fora da instalação ou dependência onde estão localizados, em decorrência da 

necessidade de conserto, manutenção ou da utilização temporária por outro 

centro de responsabilidade ou órgão, quando devidamente autorizado. 
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8 – DESFAZIMENTO OU BAIXA DE BENS 

 

Considera-se baixa patrimonial, a retirada de bem da carga patrimonial do órgão, 
mediante registro da transferência deste para o controle de bens baixados, feita 

exclusivamente pela Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, 
responsável pelo Sistema de Controle Patrimonial, devidamente autorizado pelo 

gestor. 

 

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Lei nº 8.666/93; 

Constituição Federal de 1988, art. 31; 

Lei Complementar 101/2000; 

Lei 4.320/64, arts. 94, 95, 96 e 106; 

Lei nº 8.429/92; 

Lei nº 872/2010; 

Resolução nº 09/2013;  

Código Civil Brasileiro; 

Lei Orgânica do Município; 

Demais Legislações Pertinentes ao assunto. 

 

V – RESPONSABILIDADES 

 

1 -  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 

Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 
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Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Instrução Normativa. 
 

 
2 – Das Unidades Executoras: 

 
Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações. 
 

 
3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles. 
 

 
VI – PROCEDIMENTOS 

1. Da Aquisição de Bens Móveis e Imóveis. 

1.1 – Toda aquisição de bens móveis e imóveis deverá estar previsto na LOA 
(Lei Orçamentária Anual). 

1.2 O processo de compra de bens móveis e imóveis deverá ser obedecido 
quanto ás exigências dispostas na lei 8.666/93, observando a Instrução 

Normativa número SCL 01/2013 e seus anexos. 

1.3 Em se tratando de bens imóveis, sua aquisição ou incorporação será 

precedida de autorização do Presidente da Câmara, Interesse Público, 
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Dotação Orçamentária, Disponibilidade financeira, bem como se precedido 

de Licitação. 

         

2. Do Recebimento e Aceite de Bens Móveis. 

2.1 – O recebimento de bens móveis pela Câmara, se dá através do 

Almoxarifado Central atendendo aos critérios definidos nesta instrução 
normativa. 

2.2 – O ingresso do bem, dar-se através de: Aquisição, Cessão ou Doação, 
Permuta, Comodato, Transferência, Produção Interna, Locação e 

Avaliação. 

2.3 – Ao dar entrada no Almoxarifado Central, o bem deve estar 

acompanhado de: 

a) No caso de compra, pela Nota Fiscal correspondente; 

b) No caso de permuta, pelo Termo de Permuta ou outro documento que 
permita o Registro do bem; 

c) No caso de recebimento em doação, pelo Certificado ou Termo de Doação 

ou Cessão ou outro documento que oriente o registro do bem; 

d) No caso de avaliação, pelo parecer da Comissão de Avaliação de Bens 

Permanentes; 

e) No caso de apropriação, por uma Guia de Produção Interna, com 

estimativa do Custo de sua fabricação ou valor de avaliação. 

f) No caso de locação, pelo contrato assinado pelas partes de acordo com o 

que determina a lei; 

g) No caso de comodato, pelo Termo Comodato entre as partes; 

h) No caso de transferência, pelo Termo de Transferência entre os centros de 
responsabilidade. 

 

2.4 – Após a verificação qualitativa e quantitativa dos bens, e estando o bem 

móvel de acordo com as especificações exigidas, o recebedor deve atestar 
que o bem foi devidamente aceito. 

2.5 – No caso de móveis ou equipamentos cujo recebimento implique em 

maior conhecimento técnico, o recebedor deve solicitar as providências 
necessárias no sentido de que seja realizado uma Avaliação Técnica e 
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emissão de um parecer, a fim de declarar que o bem entregue atende ás 

especificações contidas na nota de empenho ou no contrato de aquisição. 

2.6 – O recebimento do bem, quando de valor relevante, deverá ser feito por 

uma Comissão de Recebimento e acompanhada mediante rigorosa 
conferência antes de atestar o documento fiscal do referido evento, sob 

pena de responsabilidade administrativa, sem prejuízo da civil e criminal 
no que couber. 

2.7 – A aceitação ocorre quando da vistoria do material recebido por servidor 
habilitado, que verifica sua compatibilidade com o contrato de aquisição 

(ou documento equivalente), bem como as condições de entrega e, 
estando conforme, consigna o aceite na nota fiscal ou em outro 

documento legal para entrega. 

 

3. Do recebimento e Aceite de Bens Imóveis 

3.1 – O recebimento de bens imóveis pela Câmara Municipal se dará através 

da Central de Almoxarifado e Patrimônio, atendendo aos critérios definidos 

nesta instrução normativa. 

3.2 – O ingresso de bens imóveis, dar-se através de: Aquisição, Cessão ou 

Doação, Construção, Incorporação, Permuta e 
Desmembramento/Remembramento devendo constar no processo 

administrativo: 

a) Escritura do imóvel; 

b) Certidão de registro do imóvel; 

c) Projeto arquitetônico, quando edificações; 

d) Nota de empenho, quando adquirido por compra; 

e) Termo de doação, cessão, comodato ou permuta (se for o caso); 

f) Memorial descritivo do imóvel; 

 

3.3 – Deverão ser observados ainda os seguintes procedimentos: 

a) No caso de recebimento em doação, o Certificado ou Termo de Doação ou 

Cessão ou outro documento que oriente o registro do bem constando a 

qualificação do doador: 

a 1) Se pessoa física devera constar: 
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CPF; RG; Órgão Emissor; Endereço completo, CEP; 

a 2) Se pessoa Jurídica devera constar: 

CNPJ, Endereço Completo, CEP; 

b) No caso de permuta, o Termo de Permuta ou outro documento que permita 
o Registro do bem, constando os dados constantes nos itens a1) e a2) 

quando for o caso; 

c) Quando o bem for adquirido por Aquisição ou Incorporação, no processo 

administrativo deverá constar as exigências do item 1.3; 

d) Nos casos de construção, o Termo de Aceite Definitivo da Obra e demais 

procedimentos exigidos neste caso. 

 

4. Marcação física dos bens Móveis 

4.1 – Após registro de entrada do bem no sistema de gerenciamento de 

material no Almoxarifado, o responsável por este encaminhará 
comunicação a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças 

(encaminhando o processo administrativo e outros que se fizerem 

necessários), constando o destino (unidades) dos bens. O emplacamento 
do mesmo se dará no Sistema de Almoxarifado e Patrimônio – SCL através 

de seu responsável. 

4.2 – A marcação física consiste na fixação de plaquetas constando o número 

do registro patrimonial antes de serem distribuídos as Unidades de 
responsabilidades do órgão, devendo ser observados os seguintes 

aspectos: 

a) Local de fácil visualização para efeito de identificação por meio de leitor 

óptico, preferencialmente na parte frontal do bem; 

b) Evitar áreas que possam curvar ou dobrar a plaqueta ou que possam 

acarretar sua deterioração; 

c) Evitar fixar a plaqueta em partes que não ofereçam boa aderência, por 

apenas uma das extremidades ou sobre alguma indicação importante do 
bem; 

d) Os bens patrimoniais cujas características físicas ou a sua própria natureza 

impossibilitem a aplicação de plaquetas também terão números, mas serão 
marcados e controlados em separado. 

e) Caso o local padrão para a colagem da plaqueta seja de difícil acesso, 
como, por exemplo, nos arquivos ou estantes encostadas na parede, que 
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não possam ser movimentados devido ao peso excessivo, a plaqueta 

deverá ser colocada no lugar mais próximo ao local padrão. 

f) No caso de bens imóveis, o setor de patrimônio apenas determinará o 

nímero para registro patrimonial. 

 

5. Dados necessários para o registro de Bens 

5.1 – Do Registro de Bens Móveis 

5.1.1 – Os dados necessários ao registro dos bens no sistema de patrimônio 
são: 

a) Número; 

b) Data; 

c) Descrição padronizada do bem; 

d) Marca/modelo/série; 

e) Valor unitário de aquisição (valor histórico); 

f) Agregação (acessório ou componente); 

g) Forma de ingresso (compra, fabricação própria, doação, permuta, cessão, 

outras); 

h) Número do empenho e data de emissão; 

i) Fonte de recurso; 

j) Número do processo de aquisição e ano; 

k) Tipo/número do documento de aquisição (nota fiscal/fatura, guia de 
produção interna, termo de doação, termo de cessão, termo de cessão em 

comodato, outros); 

l) Nome do fornecedor; 

m) Garantia (data limite da garantia e empresa de manutenção); 

n) Localização (identificação da Unidade de responsabilidade); 

o) Estado de conservação (bom, regular, precário, inservível, recuperável); 

p) Número do Termo de Responsabilidade; e  

q) Plaquetável ou não plaquetável; 
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5.1.2 – Quando se tratar de veículos, também será arquivado na Unidade de 

Diretoria de Administração e Finanças, responsável pelo controle 
patrimonial, cópia do CRV (Certificado de Registro de Veículo) e o recibo 

original de propriedade do mesmo. 

5.2 – Do Registro de Bens Imóveis 

5.2.1 – O registro dos bens imóveis no órgão inicia-se com o recebimento da 
documentação hábil, pela Central de Almoxarifado e Patrimônio, que 

procederá ao cadastramento em sistema específico, devendo constar no 
processo administrativo documentos com os seguintes dados: 

a) Número do registro patrimonial; 

b) Tipo de imóvel; 

c) Denominação do imóvel; 

d) Características (descrição detalhada do bem); 

e) Valor de aquisição (valor histórico); 

f) Forma de ingresso (compra, doação, permuta, comodato, construção, 

usucapião, cessão, outras);  

g) Classificação contábil/patrimonial; 

h) Número do empenho e data de emissão; 

i) Número do processo de aquisição e ano; 

j) Tipo/número do documento de aquisição (nota fiscal/fatura, guia de 

produção interna, termo de doação, termo de cessão, termo de cessão em 
comodato, outros); 

k) Nome do fornecedor; 

l) Endereço; 

m) Estado de conservação (bom, regular, precário, inservível), quando se 
tratar de imóvel construído; 

n) Data da incorporação; 

o) Cartório de registro; 

p) Matrícula; 

q) Livro; 

r) Folhas; 

s) Data do registro; 
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t) Data da reavaliação; 

u) Data da atualização; 

v) Nome do reavaliador e CPF/CNPJ do reavaliador. 

6. Da Movimentação do Bem 

6.1 – Da distribuição do bem 

6.1.1 – Compete a Central de Almoxarifado e Patrimônio a primeira 
distribuição de material permanente recém adquirido, de acordo com a 

destinação dada no processo administrativo de aquisição 
correspondente. 

6.1.2 – A movimentação de qualquer bem móvel será feita mediante o 
preenchimento do Termo de Responsabilidade, constante no anexo VII, 

que deverá conter no mínimo, as seguintes informações: 

a) Número do Termo de Responsabilidade; 

b) Nome do local de lotação do bem; 

c) Declaração de responsabilidade; 

d) Número; 

e) Descrição; 

f) Quantidade; 

g) Indicação se é plaquetável ou não plaquetável; 

h) Valor unitário; 

i) Valor total; 

j) Total de bens arrolados no Termo de Responsabilidade; 

k) Data do Termo; 

l) Nome e assinatura do responsável patrimonial; e 

m) Data de assinatura do Termo. 

 

6.2 – Da Transferência dos Bens Móveis 

6.2.1 – Nenhum bem poderá ser transferido, cedido, emprestado ou recolhido 

de uma Unidade para outra sem a emissão do Termo de Transferência 
de bem. 
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6.2.2 – O Termo de Transferência de bem deverá ser enviado a Unidade de 

Diretoria de Administração e Finanças antes da efetivação da 
movimentação do bem, devendo constar assinatura dos responsáveis do 

setor transferido e assinatura dos responsáveis do setor recebedor para 
que o mesmo providencie a transferência de responsabilidade e emissão 

dos novos termos de responsabilidade. 

6.2.3 – Os servidores responsáveis por bens, quando da sua saída por 

exoneração ou troca de cargos ou setor, ficam obrigados a fazer 
prestação de contas dos bens sob sua guarda ao novo servidor que o 

substituirá. 

 

6.3 – Da saída provisória  

6.3.1 – Qualquer que seja o motivo da saída provisória de bens patrimoniais, 

esta deverá ser autorizada pelo responsável da Unidade ou servidor 
delegado para este fim. 

6.3.2 – Toda manutenção de bem incorporado ao patrimônio do órgão, deverá 

ser solicitada pelos responsáveis e resultará na emissão de Ordem de 
Serviços pelo setor competente. 

 

6.4 – Da Alienação, Cessão, Permutas, Comodatos, Empréstimos de 

Bens Móveis e Imóveis 

6.4.1 – Todas as Alienações, Cessões, Permutas de Bens Móveis e Imóveis 

deverão obedecer ao disposto no artigo 17 da Lei nº 8.666/93 e demais 
dispositivos legais. 

6.4.2 – As cedências ou empréstimos de Bens Móveis pertencentes a Câmara 
Municipal para terceiros somente ocorrerão quando autorizado pelo 

Presidente da Câmara, depois de cumprida as exigências legais e 
celebrando Termo de Cessão de Uso de Bens.  

6.4.3 – O empréstimo deve ser evitado, porém se não houver alternativa, os 
órgãos envolvidos devem manter rigoroso controle, de modo a 

assegurar a devolução do bem na mesma condição em que se 

encontrava na ocasião do empréstimo. 

6.4.4 – O empréstimo a terceiros de bens pertencentes a Câmara Municipal é 

vedado, salvo exceções prevista em Lei. 
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7. – Do Desfazimento ou Baixa de Bens 

7.1 – Da Baixa de Bens Móveis e Imóveis 

7.1.1 – Os bens móveis considerados inservíveis, em desuso, obsoletos, ou 

outra razão, deverão ser encaminhados ao Almoxarifado Central e este 
dará as providências cabíveis informando a Diretoria de Administração e 

Finanças, responsável pelo Controle de Almoxarifado e Patrimônio 
através de memorando contendo a relação nominal dos bens e o 

número de patrimônio a eles atribuído. 

7.1.2 – Para os bens móveis, equipamentos de informática a serem baixados, 

a Central de Almoxarifado e Patrimônio solicitará á Presidência que 
providencie um laudo técnico sobre a situação de cada um deles. 

7.1.3 – A baixa patrimonial de Bens Móveis e Imóveis pode ocorrer por 
quaisquer das formas a seguir: 

a) Alienação (com licitação) 

b) Doação 

c) Furto ou Roubo 

d) Incineração 

e) Inservível ou Obsoleto 

f) Permuta 

g) Alienação ( sem licitação) 

h) Depreciação/Amortização/Exaustão 

i) Classificação Indevida 

j) Desmembramento/Remembramento 

7.1.4 – Em qualquer uma das situações expostas, deve-se proceder á baixa 

definitiva dos bens considerados inservíveis por obsoletismo, por seu 
estado irrecuperável e inaproveitável em instituições do serviço público. 

7.1.5 – As orientações administrativas devem ser obedecidas, em cada caso, 
para não ocorrer prejuízo á harmonia do sistema de gestão patrimonial. 

7.1.6 – Sendo o bem considerado obsoleto ou não havendo interesse em 
utilizá-lo no órgão onde se encontra, mas estando em condições de uso 

(em estado regular de conservação), o responsável pela carga 

patrimonial deverá, primeiramente, colocá-lo em disponibilidade. Para 
tanto, deverá preencher formulário próprio criado pelo órgão 
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normatizador e encaminhar ao órgão competente que poderá verificar, 

antecipadamente, junto ás entidades filantrópicas reconhecidas como de 
interesse público, se existe interesse pelos bens. Se houver interesse, a 

autoridade competente deverá efetuar o Termo de Cessão/Doação. 
Enquanto isso, o bem a ser baixado permanecerá guardado em local 

apropriado, sob a responsabilidade de um servidor público, até a 
aprovação de baixa, ficando expressamente proibido o uso do bem 

desde o início da tramitação do processo de baixa até sua destinação 
final. 

7.1.7 – Visando o correto processo de baixa de bens do sistema patrimonial, 
faz-se necessário a adoção dos procedimentos a seguir: 

a) A Central de Almoxarifado e Patrimônio, ao receber o processo que autoriza 
à baixa, emitirá por processamento o Termo de Baixa dos Bens; 

b) No processo administrativo deverá constar: 

b.1) Número do processo licitatório, quando se tratar de baixa por alienação 

com licitação; 

b.2) Boletim de Ocorrência e Número do processo administrativo para apurar 
responsabilidades (sindicância ou PAD), quando se tratar de baixa por Roubo 

ou Furto; 

b.3) Quando a modalidade de baixa for: Alienação (com licitação), Doação, 

Permuta, Alienação (sem licitação). Será obrigatório informar a identificação 
do adquirinte seguido do Guia de Transferência, constante no anexo VIII; 

b.4) No caso de Bens Imóveis, necessita de Lei autorizativa específica para 
cada caso; 

c) Emitido o Termo, a Central de Almoxarifado e Patrimônio providenciará o 
documento de quitação de responsabilidade patrimonial e entregará uma via a 

quem detinha a responsabilidade do bem. 

d) Os Bens Móveis baixados do acervo patrimonial, que não apresentarem 

valor econômico ou de uso, poderão ser incinerados ou descartados mediante 
autorização do Presidente da Câmara Municipal; 

e) A Unidade de Controle dos Bens Patrimoniais deve periodicamente, 

provocar expedientes para que seja efetuado levantamento de bens 
suscetíveis de alienação ou desfazimento. 

 

7.2 – Da Alienação 
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7.2.1 – Para a alienação de Bens Patrimoniais, serão seguidos os seguintes 

procedimentos: 

a) O requerimento de baixa deverá ser remetido a Unidade de Diretoria de 

Administração e Finanças, o qual instaurará o procedimento respectivo; 

b) Sempre que possível, os bens serão agrupados em lotes para que seja 

procedida a sua baixa; 

c) Os bens objetos de baixa serão vistoriados in loco por uma Equipe Interna 

de Avaliação de Bens, no próprio órgão, os quais, observando o estado de 
conservação, a vida útil, o valor de mercado e o valor contábil, 

formalizando laudo de avaliação dos bens, classificando-os em: 

c.1) bens móveis permanentes inservíveis: quando for constatado os bens 

danificados, obsoletos, fora do padrão ou em desuso devido ao seu estado 
precário de conservação. 

c.2) bens móveis permanentes, excedentes ou ociosos: quando for constatado 
estarem os bens em perfeitas condições de uso e operação, porém sem 

utilização. 

d) Os bens móveis permanentes considerados excedentes ou ociosos serão 
recolhidos a local a ser definido pela Unidade de Diretoria de Administração e 

Finanças, ficando proibida a retirada de peças e dos periféricos a ele 
relacionados, exceto nos casos autorizados pelo chefe da unidade gestora. 

e) Os bens móveis que ainda apresentarem valor econômico ou de uso, 
observadas as normas previstas na Lei nº 8.666/93, poderão ser doados, 

leiloados ou permutados, ou ainda entregues a Prefeitura Municipal, para que 
dê a melhor destinação, e os símbolos oficiais que caso eles ostentem serão 

inutilizados. 

f) Os bens móveis permanentes considerados inservíveis serão baixados do 

acervo patrimonial da Câmara Municipal, com registro nos Sistemas de 
Gerenciamento Patrimonial na Central de Almoxarifado e Patrimônio. 

g) Os bens móveis baixados do acervo patrimonial, que não apresentarem 
valor econômico e de uso, poderão ser incinerados ou descartados mediante 

autorização do Presidente da Câmara Municipal. 

h) Quando se tratar de alienação de bens imóveis, necessita de Lei 
autorizativa para cada caso. 

 

7.3 – Da Permuta 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

7.3.1 – Constatada a viabilidade de desincorporação de um bem pertencente a 

Câmara Municipal que tenha como fato gerador a permuta, o Presidente 
interessado na desincorporação do referido bem solicitará a Equipe de 

Avaliação a identificação do seu real estado de conservação e apuração 
do seu valor residual, com vistas a analisar a viabilidade de 

materialização do evento. 

7.3.2 – Se autorizada a permuta, e consumado o evento, a Central de 

Almoxarifado e Patrimônio tomará as providências quanto a baixa do 
bem da carga patrimonial da Câmara, bem como a incorporação do bem 

que está sendo adquirido. 

 

7.4 – Do Extravio ou Perda Total 

7.4.1 – Constatado a perda, o furto ou o dano de bens móveis permanentes 

ao acervo patrimonial da Câmara Municipal, o responsável pelo bem 
deverá comunicar o fato a Unidade de Diretoria de Administração e 

Finanças, que providenciará a formalização do Processo e o 

encaminhamento a Presidência da Câmara para a designação da 
investigação preliminar. 

7.4.2 – Caso a investigação preliminar aponte indícios que a perda, o furto ou 
o dano ocorreu por culpa ou dolo de seu responsável, será instaurado 

processo administrativo, nos termos da lei, visando ao 
restabelecimento, substituição ou indenização do bem móvel. 

7.4.3 – É dever do detentor de carga patrimonial comunicar imediatamente, a 
Unidade de Diretoria de Administração e Finanças qualquer 

irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. 

7.4.4 – A comunicação de bem desaparecido ou avariado deve ser feita de 

maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de participações 
verbais que, informalmente, antecipem a ciência dos fatos ocorridos. 

7.4.5 – A Unidade de Diretoria de Administração e Finanças deverá realizar 
imediatamente verificação da irregularidade comunicada. No caso de 

ocorrência envolvendo sinistro ou uso de violência (roubo, 

arrombamento, etc.) e/ou que venha a colocar em risco a guarda e 
segurança dos bens móveis, deve ser adotada, de imediato, pelo 

detentor da carga, as seguintes medidas adicionais: 

a) Comunicar por ofício a Polícia; 

b) Preservar o local para análise pericial; 
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c) Manter o local sob guarda até a chegada da Polícia. 

 

7.4.6 – No caso de irregularidade por avaria, se a Equipe de Avaliação 

Patrimonial concluir que a perda das características do material decorreu 
do uso normal ou de outros fatores que independem da ação do usuário, 

a Central de Almoxarifado e Patrimônio poderá proceder a baixa 
patrimonial, desde que receba laudo atestando o fato. 

7.4.7 – No caso de avaria resultante de utilização inadequada de 
equipamentos e materiais, quando comprovado o desleixo ou a má-fé, a 

Central de Almoxarifado e Patrimônio deve apresentar a irregularidade 
para avaliação do dirigente, com o objetivo de: 

a) Providenciar a reposição de outro bem novo com as mesmas 
características, a bem da administração pública; 

b) Apresentar justificativas da avaria, o que será considerado, 
preliminarmente, como irregularidade. 

 

7.4.8 – Quando se tratar de material, cuja unidade seja “jogo” ou “coleção”, 
suas peças ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou 

substituídas por outras com as mesmas características, de forma a 
preservar a funcionalidade do conjunto. Havendo impossibilidade de 

recuperação ou substituição, as peças devem ser indenizadas pelo valor 
de avaliação tratado neste estudo. 

 

8. – Dos Comodatos e Doações 

8.1 – Bens Recebidos em Comodatos 

a) Os bens a serem recebidos pela Câmara Municipal na modalidade de 

comodato terão que vir acompanhado dos seguintes documentos: 

a.1) Nota Fiscal ou outro documentos que comprovem a propriedade em 

regime de comodato; 

a.2) Contratos descrevendo o tipo ou marca do  bem, com os respectivos 

valores e prazos de vigência e o estado de conservação em que se encontra o 

bem quanto no ato de recebimento como a devolução; 

b) Os bens a serem recebidos pela Câmara Municipal na modalidade de 

comodato não poderá ser cedido ou sub-comodatado a terceiros; 
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c) Durante a vigência do termo de comodato a Câmara Municipal 

responsabilizar-se-á perante terceiros por danos decorrentes de eventuais 
acidentes que envolvam o equipamento, independentemente de ter ou não 

contratado seguro para tal fim; 

d) As despesas com o transporte do bem da sede da Câmara Municipal até o a 

sede da Comodante, quando do término do prazo contratual, correrão por 
conta única e exclusiva da Câmara Municipal; 

e) Os bens cedidos á Câmara Municipal através de comodato terão que ser 
obrigatoriamente incorporado ao seu patrimônio durante a vigência do 

contrato com os respectivos lançamentos contábeis. 

 

8.2 – Bens cedidos em Comodatos 

a) Os bens a serem cedido pela Câmara Municipal na modalidade de 

comodato terão que ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a.1) Nota Fiscal ou outro documentos que comprovem a propriedade em 

regime de comodato; 

a.2) Contratos descrevendo o tipo ou marca do bem, número do registro 
patrimonial, com os respectivos valores, prazos de vigência e o estado de 

conservação em que se encontra o bem quanto no ato de recebimento como a 
devolução; 

b) Os bens a serem cedido pela Câmara Municipal na modalidade de comodato 
não poderá ser subcomodatado a terceiros; 

c) Durante a vigência do termo de comodato a comodatária responsabilizar-
se-á perante terceiros por danos decorrentes de eventuais acidentes que 

envolvam o equipamento, independentemente de ter ou não contratado 
seguro para tal fim; 

d) As despesas com o transporte do bem da sede da comodatária até a 
Câmara Municipal, quando do término do prazo contratual, correrão por conta 

única e exclusiva da comodatária. 

 

8.3 – Bens recebidos em Doações 

a) Os bens a serem recebidos pela Câmara Municipal na modalidade de 
doação terão que vir acompanhado dos seguintes documentos: 

a.1) Termo de doação assinado pelo doador ou representante legal; 
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a.2) Copia do cartão do CNPJ da empresa quando pessoa jurídica ou cópia do 

CPF e RG quando pessoa física; 

a.3) Nota Fiscal ou cópia autenticada ou outro documento que possuam. 

 

8.4 – Dos Bens a serem Doados 

a) Os bens a serem doados pela Câmara Municipal terão que estar 
acompanhado dos seguintes documentos: 

a.1) Termo de doação; 

a.2) Extrato de publicação do Termo de Doação na Imprensa Oficial; 

a.3) Lei que autorizou a doação, quando o bem for imóvel, ou despacho da 
autoridade competente, quando móvel; 

a.4) Ato de Nomeação da comissão de avaliação e publicação; 

a.5) Laudo de Avaliação do Bem;  

a.6) Baixa e comprovação da desincorporação. 

 

9. – Da reavaliação dos Bens 

9.1 – A determinação de reavaliar os bens será solicitada pela Unidade de 
Diretoria de Administração e Finanças através de Processo Administrativo 

e será efetuada pela Equipe de Reavaliação de Bens Patrimoniais nomeada 
pelo Presidente da Câmara Municipal. A referida Comissão deverá ser 

cadastrada e posteriormente vinculada ao lançamento das Reavaliações; 

9.2 – A Central de Almoxarifado e Patrimônio relacionará por Unidade 

Administrativa e Gabinete Parlamentar, no formulário “Relação de Bens 
Patrimoniais”, os bens sob a responsabilidade de cada uma delas, de 

acordo com a listagem emitida pelo Sistema. 

9.3 – A reavaliação do valor desconhecido de um bem permanente móvel terá 

como parâmetro o valor de mercado de outro bem, semelhante ou 
sucedâneo, no mesmo estado de conservação, observado a relação a 

seguir: 

Modelo 1: 

Estado de Conservação: Ótimo 

Descrição: Adquiridos durante o exercício de referência, completo e em 
condições de funcionamento; 
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Valor percentual em relação ao mercado: 100% 

Destinação: Uso 

 

Modelo 2: 

Estado de Conservação: Bom 

Descrição: Completo e em condições de uso 

Valor percentual em relação ao de mercado: 80% 

Destinação: Uso 

 

Modelo 3: 

Estado de Conservação: Regular 

Descrição: Em condições de funcionamento e cuja despesa de recuperação 
seja inferior a 50% de seu valor de mercado 

Valor percentual em relação ao de mercado: 60% 

Destinação: Recuperação, mediante parecer técnico 

 

Modelo 4: 

Estado de Conservação: Precário 

Descrição: Com defeito e cuja despesa de recuperação seja acima de 50% do 
valor de mercado, ou superiores ao rendimento do bem, por uso prolongado e 

desgaste prematuro 

Valor percentual em relação ao de mercado: 40% 

Destinação: Doação, alienação, permuta, cessão ou outro meio definido pela 
Câmara Municipal 

 

Modelo 5: 

Estado de Conservação: Inservível 

Descrição: Bem obsoleto que ofereça riscos, ou seja, imprestável para uso 

Valor percentual em relação ao de mercado: 20% 
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Destinação: Doação, alienação, permuta, cessão ou outro meio definido pela 

Câmara Municipal 

 

9.4 – O valor de mercado utilizado como parâmetro será obtido através de 
cotação de preço através de orçamentos conseguidos diretamente de 

estabelecimentos comerciais, meio eletrônico, ou qualquer outro meio 
legal que demonstre o preço do bem, documento que deverá ser juntado 

ao processo de inventário. 

9.5 – Depois de efetuado o levantamento de reavaliação, será o processo 

encaminhado á Central de Almoxarifado e Patrimônio que adotará as 
seguintes providências: 

a) Extrairá cópia das relações de avaliação; 

b) Colocará no Processo e atualizar os registros; 

c) Pelas razões de reavaliação atualizará os registros no Sistema. Ao 
cadastrar a reavaliação no sistema, a mesma deverá ser vinculada a 

Portaria que autorizou o processo de Reavaliação; 

d) Arquivará as relações de reavaliação na pasta de “Responsáveis pela 
Guarda de Bens Patrimoniais” da respectiva Unidade Administrativa e 

Gabinete Parlamentar. 

 

10. – Do inventário 

10.1 – O Inventário dos bens permanentes da Câmara Municipal deverá 

ser realizado pelo menos uma vez por ano, no encerramento do ano fiscal, 
por Equipes compostas por, no mínimo 02(dois) servidores efetivos, 

nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal. 

10.2 – Os relatórios conclusivos dos inventários de encerramento de 

exercício deverão ser apresentados a Unidade de Diretoria de 
Administração e Finanças até o dia 31 de dezembro do exercício de 

referência. 

10.3 – Poderão ser realizados outros inventários, parciais e intermediários, 

de acordo com as necessidades de gestão, por meio da realização de 

levantamento contínuos e seletivos dos bens em uso e em estoque, de 
forma a permitir a conferência sistemática de todos os itens ao longo de 

cada exercício. 
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10.4 – A Central de Almoxarifado e Patrimônio relacionará por Unidade 

Administrativa e Gabinete Parlamentar, os bens sob a responsabilidade de 
cada uma deles, de acordo com a listagem emitida pelo Sistema. 

10.5 – O Inventário para bens imóveis deverão ser feitos através da 
comprovação da documentação existente, ou seja, a prova de propriedade 

da Câmara Municipal através da documentação solicitada para cadastro, 
citado no item 3.2 desta Instrução Normativa. 

 

10.6 – Dos Procedimentos Operacionais do Inventário 

10.6.1 – Á Presidência da Câmara Municipal compete: 

a) Designar as Equipes de inventário e de encerramento de exercício ou dos 

inventários parciais e intermediários; 

b) Promover as condições necessárias de trabalhos das Equipes de inventário; 

c) Homologar os relatórios conclusivos das Equipes de inventário; 

d) Encaminhar os relatórios de inventário de encerramento de exercício a 

Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, para fins de registros 

contábeis e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado e 
arquivamentos; 

 

10.6.2 – A Equipe de Inventário caberá: 

a) Providenciar a divulgação as Unidades da sistemática de trabalho a ser 
utilizada para a realização do inventário, orientando quanto aos 

procedimentos, instrumentos e prazos definidos; 

b) Promover a realização do levantamento físico dos itens nas Unidades, 

mediante a verificação da conformidade dos bens existentes com os 
registros emitidos pela Central de Almoxarifado e Patrimônio; 

c) Validar todas as informações levantadas; 

d) Elaborar o relatório conclusivo do inventário; 

e) Encaminhar ao Presidente da Câmara para homologação do relatório 
conclusivo do inventário de encerramento do exercício até o dia 31 de 

dezembro e dos inventários parciais e intermediários no prazo estabelecido, 

conforme caso. 
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10.6.3 – As Unidades caberá: 

a) Fornecer as informações solicitadas pela Equipe de Inventários; 

b) Apoiar a equipe na realização dos inventários, de acordo com os 

procedimentos, instrumentos e prazos definidos; 

c) Facilitar a realização do levantamento físico dos bens; 

d) Verificar a conformidade dos bens permanentes encontrados nas 
respectivas áreas de trabalho com os registros patrimoniais 

correspondentes; 

e) Receber da Central de Almoxarifado e Patrimônio o Termo de 

Responsabilidade atualizado, devolver uma via ao emitente, com a 
assinatura do Agente Responsável e arquivar a outra via na Unidade. 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1 – A guarda e zelo pelos bens móveis ficarão sempre a cargo do 

responsável da Unidade Administrativa e Gabinetes Parlamentares em que o 
bem estiver alocado. 

 

11.2 – As relações de guarda e responsabilidade dos bens emitidos pelo 
Sistema Patrimonial (Central de Almoxarifado e Patrimônio) deverão estar 

sempre atualizadas. Para que seja atendido na íntegra a essa determinação, é 
necessário que seja extraída uma nova Relação do Sistema cada vez que 

houver movimento naquela Unidade Administrativa ou no gabinete 
Parlamentar. 

 

11.3 – A Unidade de Diretoria de Administração e Finanças deverá encaminhar 

ao Controle Interno anualmente, relatório patrimonial dos bens móveis e 
imóveis adquiridos em cada mês e registrados nesta Unidade para ser 

confrontado com os registros contábeis. 

 

11.4 – Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deve ser 
esclarecida junto ao Controle Interno, servidor responsável pelo Sistema de 

Almoxarifado e Patrimônio e a Unidade de Diretoria de Administração e 

Finanças. 
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      11.5 - Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I, II, III, IV, V, VI,      

VII e VIII. 

 

 
       Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
 

Atílio Vivácqua, 09 de dezembro de 2013. 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 

 
Vanuza Machado Tonon 

Diretora de Administração e Finanças – Unidade Setorial Responsável 
 

Adauto Sperandio 

Responsável pelo Sistema de Almoxarifado e Patrimônio- Portaria nº 27/13 
 

 
Ciente e De Acordo: 

Romildo Sérgio Abreu Machado 
Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
FLUXOGRAMA SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

RECEBIMENTO, REGISTRO, TOMBAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
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ANEXO III 
FLUXOGRAMA SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

BAIXA DE BENS 
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ANEXO IV 
FLUXOGRAMA SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

EXTRAVIO, FURTO E ROUBO DE BENS MÓVEIS 
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ANEXO V 
FLUXOGRAMA SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

BAIXA POR DOAÇÃO DE BENS 
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ANEXO VI 
FLUXOGRAMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
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ANEXO VII 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
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ANEXO VIII 
GUIA DE TRANFERÊNCIA 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 03/2013 
 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 09/12/2013 

 
Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCL 03/2013 

 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 
 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer os procedimentos quanto ao serviço de Obras e Serviços de 
Engenharia, inclusive Reformas no âmbito da Câmara Municipal. 

 
II - ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a todas as Unidades da Estrutura organizacional da Câmara Municipal 

quando no exercício de atividades relacionadas a esta Instrução Normativa. 
 

 

III – CONCEITOS 
 

1 – Obras e Serviços de Engenharia 
 

A Lei de Licitações e Contratos na Administração Pública ao delimitar limites em 
função do valor estimado da contratação, seja para definir a modalidade de 

licitação a ser aplicada, na forma de seu artigo 23, inciso I, seja para determinar 
a dispensabilidade da mesma, conforme artigo 24, inciso I, privilegiou as obras e 

serviços de engenharia com valores bastante superiores aos demais serviços e 
compras. 

 
Quanto à definição do termo "obra" nenhuma dúvida paira, uma vez que a 

própria Lei em seu artigo 6º, inciso II, o explicitou da seguinte maneira: "I - Obra 
- toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta;". 
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No tocante a "serviços" latu sensu a lei da mesma forma definiu no inciso II, do 

mesmo artigo como: "II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 

técnico-profissionais;". 
A mencionada lei não definiu de forma cabal o que seja serviço de engenharia, 

deixando ao alvedrio e bom senso do administrador público fazê-lo. 
 

 
2 - Projeto Básico  

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem 
os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 
fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
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3 – Projeto Executivo 

O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT; 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Lei Federal 9.648/1998 
Constituição Federal (art. 23 e 24, I e II e art. 37, XXI) 

Constituição Estadual (art. 32, XXI) 
Lei de Licitações 8.666/1993 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Resolução nº09/2013 
Instrução Normativa SCI 01/2013 

Demais normas aplicáveis. 
 

 
 

V – RESPONSABILIDADES 
1 -  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
 

2 – Das Unidades Executoras: 
 

Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 
ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
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Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
 

3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 

 

 
VI – PROCEDIMENTOS 

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. Nas Obras e Serviços de Engenharia (Inclusive Reformas): 

1.1.1 -  Projeto Básico: 
 verificar se foi realizado estudo de viabilidade para o empreendimento; 

 verificar se foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), na forma 
da Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), caso exigido; 

 verificar se existe projeto básico para toda a obra; 
 verificar qual a data de sua elaboração; 

 verificar se o projeto básico possui todos os elementos necessários, nos 
termos da Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de 

Obras Públicas, em obediência ao disposto no inciso IX do art.6º da Lei nº. 

8.666/93; 
 verificar se existe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) 

responsável(is) pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º 
da Lei nº. 6.496/1977; 

 verificar se foi analisada a possibilidade de adoção de soluções alternativas 
que facultassem a redução de custos; 

 verificar se o projeto básico prevê alguma técnica construtiva não 
convencional; 
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 verificar se no projeto básico foram considerados principalmente os 

seguintes requisitos, conforme dispõe o art.12 da Lei nº. 8.666/1993: 
segurança; funcionalidade e adequação ao interesse público; economia na 

execução, conservação e operação; possibilidade de emprego de mão-de-
obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para 

execução, conservação e operação; facilidade na execução, conservação e 
operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; adoção das 

normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; impacto 
ambiental; 

 verificar se o projeto básico foi aprovado pela autoridade competente, 
conforme o disposto no inciso I do § 2º do art.7º da Lei nº. 8.666/1993; 

 verificar se o projeto básico atende as normas prescritas em leis especiais, 
como Código de Obras do Município onde será executada a obra, e normas 

das concessionárias de serviços públicos; 
 verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no 

caso de reformas; 

 verificar se o imóvel onde será executada a obra está em situação regular 
junto ao Registro de Imóveis da respectiva circunscrição. 

 verificar se o imóvel onde será executada a obra pública, ou benfeitorias, 
está em situação regular junto ao Registro de Imóveis da respectiva 

circunscrição, e se ele está sob pleno e comprovado exercício da 
propriedade pelo ente público, ou se este exerce o domínio na forma da lei, 

conforme artigos 108 e 1.253 a 1.257 do Código Civil e artigos 1º, 9º e 10, 
inciso I, da Lei 8.429/1992; 

 
1.1.2 -  Licenciamento ambiental: 

 verificar se são exigidos estudos de impacto ambiental (EIA); 
 verificar se foram realizados estudos de impacto ambiental, caso exigidos; 

 verificar se possui a Licença Ambiental, caso seja exigida conforme dispõe 
o art.2º da Resolução CONAMA nº. 237/1997 que regulamenta o art.10 da 

Lei nº. 6.938/1981; 

 verificar se o projeto básico contempla as medidas determinadas na 
Licença Ambiental Prévia, caso seja exigida; 

 verificar se as medidas mitigadoras exigidas pelo licenciamento estão 
sendo executadas; 

 verificar se a licença foi emitida pelo órgão ambiental competente. 
 

1.1.3 -  Definição dos custos: 
 verificar qual o valor previsto pelo órgão licitante para execução da obra; 
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 verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que 

expressem a composição de todos os itens e preços unitários (ressalte-se 
que não basta a planilha orçamentária, devem existir as composições dos 

preços unitários); 
 verificar se as composições de custos unitários estão compatíveis, no 

sentido de representarem o custo do serviço de acordo com a especificação 
técnica definida; 

 verificar quais as referências de custo utilizadas pela Administração para 
elaboração deste orçamento; 

 verificar se o custo da obra está compatível com o valor de mercado; 
 verificar se o BDI/LDI estabelecido para a contratação está adequado; 

 verificar se existe o risco da prática de "jogo de planilha"; 
 verificar se os quantitativos estabelecidos estão compatíveis com os 

projetos; 
 verificar se existe duplicidade de custos considerados como despesas 

diretas e indiretas. 

 
1.1.4 -  Dotação orçamentária: 

 verificar o mês/ano da primeira dotação; 
 verificar as origens dos recursos (União, Estados, Município, Externo, 

Privado, outros); 
 verificar quais as referências de custo utilizadas pela Administração para 

elaboração deste orçamento; 
 verificar o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme 
dispõe o inciso V do art.55 da Lei nº 8.666/1993; 

 verificar o calendário de desembolso; 
 verificar se o ano da primeira dotação orçamentária coincide com o 

primeiro ano do calendário de desembolso; 
 verificar se a obra, caso sua execução seja superior a um exercício 

financeiro, está incluída no plano plurianual ou em lei que autorize sua 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade, conforme dispõem o § 5º 
do art.5º da Lei Complementar nº. 101/2000 e o § 1º do art.167 da 

Constituição Federal; 
 verificar se há previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em 
curso, conforme dispõe o inciso III do § 2º da Lei nº. 8.666/1993. 

 
1.1.5 -  Licitação e contratação: 
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 verificar se as obras/serviços de engenharia foram precedidos de 

procedimento licitatório; 
 verificar, no caso de ter havido contratação de empresa (ou de profissional) 

para a supervisão, fiscalização ou gerenciamento da obra, se tal contratação 
foi precedida de licitação e examinar a existência de vínculo societário ou 

familiar entre os responsáveis pela supervisão e execução, fato que poderia 
prejudicar a isenção necessária a atividade de supervisão (princípio da 

moralidade); 
 verificar se no edital (ou convite) foi estabelecido critério de aceitabilidade 

tanto para o preço global como para os preços unitários, conforme dispõe o 
art.40, inciso X, da Lei nº. 8.666/1993; 

 verificar se o autor do projeto participou indevidamente da licitação; 
 verificar se foi firmado contrato com a empresa executora, bem como se o 

mesmo foi complementado por termos aditivos; 
 verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de 

materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão 

permanecer sempre à disposição do TCEES; 
 verificar se as exigências para a habilitação, especialmente as de habilitação 

técnica, limitam-se àquelas taxativamente enumeradas pela Lei 8.666/1993. 
 

1.1.6 -  Execução contratual: 
 verificar se foi formalmente designado fiscal técnica e juridicamente 

habilitado (precisa ser profissional da área) para a fiscalização dos serviços, 
inclusive com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) 

designado(s); 
 verificar se existe, na obra, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 

responsável técnico pela mesma; 
 verificar se as obras/serviços de engenharia executados ou em execução 

estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas 
especiais; 

 verificar se foi expedida ordem de início dos serviços; 

 verificar se existem os registros de ocorrências das obras/serviços de 
engenharia executados e/ou em execução através do diário da obra; 

 verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados 
com base nos boletins de medições dos serviços realizados cuidadosamente 

elaborados pelo fiscal designado para o acompanhamento do contrato e 
devidamente fundamentados em documentos comprobatórios, relatórios 

fotográficos e memórias de cálculo; 
 verificar se as faturas, empenhos, notas fiscais e recibos se referem às obras 

contratadas; 
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 verificar, no caso de grandes compras para diversas obras, sem que se tenha 

de imediato a destinação parcial dos materiais, se são anexados, ao 
empenho, documentos que registrem a destinação dos itens adquiridos, 

quando do seu efetivo uso (controle de almoxarifado, requisição de materiais, 
2ª via de ficha de controle de saída, etc.); 

 verificar se os controles de almoxarifado/depósito, registram todas as 
destinações de materiais; 

 verificar se as transferências de materiais do almoxarifado/depósito, em 
razão das solicitações e informações realizadas pela fiscalização, estão sendo 

anotadas, evidenciando todas e qualquer transferência de material de uma 
obra para outra, mesmo os que foram provenientes de sobra, de forma a 

deixar claro onde foram de fato empregados os materiais adquiridos, com a 
correspondente informação ao setor de contabilidade para a adequada 

apropriação dos custos de cada obra; 
 verificar se existem justificativas técnicas formalizadas para as modificações 

do objeto; 

 verificar se existem justificativas técnicas formalizadas para as prorrogações 
do contrato; 

 verificar se a execução contratual está em acordo com cronograma físico-
financeiro previsto e, em caso negativo, se foram aplicadas as sanções 

contratuais; 
 verificar se as obras foram recebidas mediante termos provisórios ou 

definitivos; 
 verificar, no caso de ter havido rescisão do contrato por ato unilateral da 

Administração, se esta executou a garantia contratual, valores de multas e 
indenizações (Lei nº. 8.666/1993, art. 80); 

 verificar se a fiscalização, periodicamente, exige comprovação de que o 
contratado se mantém em situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais legais, conforme artigos 29, 55, inciso XIII, e 71, da Lei 8.666/1993; 
 solicitar e analisar demais informações consideradas necessárias para a 

perfeita caracterização dos serviços a serem executados. 

 

1.2 - As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão à seguinte seqüência: 

 projeto básico; 

 projeto executivo; 

 execução das obras e serviços. 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

1.3 - A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 
anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração. 

1.4 - As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

 houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

 existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; 

 houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
 o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. 

1.5 - É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros 

para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos 

termos da legislação específica. 

1.6 - É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 
materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 

correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. 

1.7 - É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo 
nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

1.8 - A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 

contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

1.9 - Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de 

julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações 
de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do 

respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios 
estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art165
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1.10 - Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 

quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. 

1.11 - O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de 
dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

1.12 - A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em 

sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 

sua execução. 

 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 
pena de sanções legais cabíveis. 

 
As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por 

tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às 

condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. 
 

Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I e II. 
 

Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno, ao Responsável pelo Sistema de 

Compras/Licitações e a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças – DAF. 
 

 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

 
 

Atílio Vivácqua, 09 de dezembro de 2013. 

 
 

 
Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
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Quézia Guimarães Pimenta 

Responsável pelo Sistema de Compras/Licitações – Portaria nº 28/13 
 

 
 

Vanuza Machado Tonon 
Diretora de Administração e Finanças – Unidade Setorial Responsável 

 
 

 
Ciente e De Acordo: 

Romildo Sérgio Abreu Machado 
Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
ROTINA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE OBRAS OU SERVIÇO 

DIVISÕES DE COMPRAS E DE LICITAÇÕES 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 04/2013 
 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 27/12/2013 

 
Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCL 04/2013 

 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 
 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer os procedimentos para o controle de estoque no âmbito da Câmara 
Municipal de Atílio Vivácqua-ES. 

 
II - ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a todas as Unidades da Estrutura organizacional da Câmara Municipal 

quando no exercício de atividades relacionadas a esta Instrução Normativa. 
 

 

III – CONCEITOS 
 

1 – ALMOXARIFADO 
 

O almoxarifado, em um órgão público, é a unidade administrativa responsável 
pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo, que são registrados de 

acordo com as normas vigentes.  

No âmbito da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, o responsável pelo Sistema 

de almoxarifado, denominado chefe de almoxarifado e patrimônio, trata-se de 

um integrante do quadro funcional da instituição designado formalmente pela 
diretoria através de portaria publicada na data de 27 de março de 2013, sendo o 

responsável pela prestação de contas de sua unidade.  

 
O setor de almoxarifado exige o controle do estoque (quantidade, reposição, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoque
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armazenagem, validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de 

limpeza, de escritório, serviços, etc.), aquisição (levantamento de preços, 
pesquisa de fornecedores, registro das compras feitas e a fazer, arquivamento de 

notas) e outras tarefas afeitas ao almoxarife ou estoquista. Estas funções 
necessitam observar critérios de racionalização, acondicionamento, localização, 

padronização, indicadores e documentação.  

Na racionalização do almoxarifado deve-se ter em conta o cálculo das 

quantidades de produtos que se deve possuir em estoque.  

No acondicionamento deve-se buscar a otimização das distâncias entre o local de 

estocagem e onde será usado, a adequação do espaço de guarda com o melhor 
uso de sua capacidade volumétrica.  

Para a localização deve-se observar a facilidade em se encontrar aquilo que é 
procurado, através de etiquetagem por exemplo, a fim de se evitar a entrega 

errônea de material, o que acarreta problemas no controle, tempo desperdiçado, 
etc.  

Exatidão de operação, implica a exatidão das informações de controle com a 

realidade dos bens armazenados. A inexatidão dos dados provoca falhas de 
contabilidade, fornecimento, dentre outras.  

Os materiais do almoxarifado devem ser padronizados, para fins de melhor 
controle das compras (fornecimento), e evitar falhas como a duplicidade de itens 

no registro,com isso, evitando a falta de materiais futuros. 

O setor deve apresentar os indicadores de suas atividades, como relatórios de 

eficiência, a fim de proporcionar otimização do gerenciamento, controle do 
histórico dos itens, etc.  

Documentação implica a confecção do manual técnico de almoxarifado, em que 
se defina de modo preciso as normas de identificação dos produtos, inventário, 

inclusão de novos itens, entre outros.  

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Lei nº 8.666/93; 
Constituição Federal de 1988 

Lei Complementar nº 101/2000 

Lei nº4.320/64 
Lei nº8.429/92 

Lei Orgânica do Municipio 
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Resolução nº09/2013 

Instrução Normativa SCI 01/2013 
Instrução Normativa SCL 02/2013 

Demais normas aplicáveis. 
 

 
 

V – RESPONSABILIDADES 
1 -Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
 

2 – Das Unidades Executoras: 
 

Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 
ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 

Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
 

3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
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Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 

 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1 -RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO MATERIAL  
 

1.1 - Via de regra, a entrega de material deve ocorrer sempre no 
almoxarifadoda unidade gestora que o adquiriu, salvo situações em que não 

possa ou não deva ser ali estocado. Nesse caso a entrega deverá ser efetuada no 
local previamente estabelecido acompanhada pelo servidor do respectivo 

almoxarifado da unidade gestora;  
 

1.2 - De qualquer forma, independente do local de recebimento, o registro de 

entrada de material deve ser de responsabilidade do almoxarifado;  
 

1.3 - No ato de recebimento do material, o Chefe de Almoxarifado e Patrimônio 
procederá a sua conferência a vista dos documentos hábeis que rotineiramente o 

acompanha: Nota fiscal, Fatura e Nota fiscal/Fatura, Nota Fiscal de Consignação, 
Termo de Cessão, Termo de Doação ou Declaração de Permuta, Guia de Remessa 

ou de Transferência, ou outros documentos afins;  
 

1.4 - Na conferência do material, o chefe de almoxarifado, deverá observar 
cuidadosamente os seguintes elementos que deverão constar necessariamente 

do documento de entrega:  
 dados cadastrais do fornecedor e da unidade requisitante;  

 especificação do material;  
 peso, quantidade;  

 preço unitário e total; 

 impostos; 
 prazo de entrega;  

 condições de pagamento;  
 

1.5 -Quando o material demandar inspeção ou análise qualitativa, o almoxarifado 
poderá receber o material condicionalmente até que possa ser atestada a sua 

qualidade. Esta condição deverá ser indicada no documento de entrega que 
acompanha o material e prontamente solicitado, ao responsável técnico, essa 
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inspeção ou exame. A 1ª via do documento de entrega deve ficar retida até o 

pronunciamento final do referido técnico quando então poderá ser ou não  
atestado o recebimento;  

 
1.6 -Constatada divergência quanto aos padrões de qualidade exigidos, falta ou 

ainda verificado defeito de material, o responsável pelo recebimento deverá 
providenciar junto ao fornecedor a regularização da entrega ou efetuar a 

devolução do material, comunicando o fato imediatamente ao setor responsável 
pela aquisição para os devidos fins;  

 
1.7 -Ocorrendo a situação descrita no item 1.6, o recebimento do material 

deverá ser atestado pelo chefe do almoxarifado e pelo funcionário do setor 
responsável pela inspeção ou análise;  

 
1.8 - O local destinado ao recebimento de material deve ser, sempre que 

possível, separado do local de entrega e dispor de espaço adequado a sua 

conferência;  
 

1.9 -Mensalmente o almoxarifado remeterá ao setor de contabilidade o “Relatório 
de Movimento do Almoxarifado” referentes a material de consumo.  

 
1.10 - Até sua efetiva entrega à unidade requisitante, a guarda e conservação do 

material ficará sob a responsabilidade do chefe do almoxarifado. No entanto, não 
cabe ao almoxarifado a responsabilidade sobre materiais entregues diretamente 

nas unidades. Nesse caso o responsável é o funcionário que atesta e recebe o 
material;  

 
2 -REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL 

 
2.1 -O registro da movimentação física de material (entrada/saída) recebido no 

almoxarifado é de responsabilidade do chefe do almoxarifado que poderá indicar 

um funcionário da unidade para anotar a referida movimentação no competente 
instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de estoque ou listagens 

processadas em computador) com base nos respectivos documentos hábeis que 
acompanham o material;  

 
2.2 -No caso de se utilizar ficha de prateleira, por exemplo, deve ser numerada 

em ordem cronológica e adequadamente preenchida, sem emendas, rasuras ou 
ressalvas. Devem conter ainda, espécie ou natureza do material, valor, registro 

da movimentação ocorrida (entrada/saída) e existências físicas (saldos). Os 
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eventuais lançamentos impropriamente efetuados devem ser corrigidos mediante 

estorno, devidamente justificados e visados pelo Chefe da unidade. As fichas de 
prateleira devem ser acondicionadas em envelopes plásticos. O mesmo 

procedimento deve ser adotado no caso de ser utilizado outro instrumento de 
controle;  

 
2.3 - O material recebido por adoção, cessão ou permuta somente deve ser 

incluído e registrado no almoxarifado se estiver devidamente acompanhado pelo 
respectivo documento de entrega que pode ser Termo ou Processo(IN SCL 

nº02/2013); 
 

2.4 -O controle financeiro deve ser feito por outro funcionário, de forma 
independente, promovendo, assim, a segregação de função entre o controle 

físico e financeiro e possibilitando um efetivo registro contábil da gestão de 
material;  

 

2.5 - Toda movimentação de material de consumo que não seja para uso 
imediato deve ser objeto de registro pelo almoxarifado, contra apresentação dos 

respectivos documentos hábeis;  
 

2.6 -Materiais recebidos em consignação, via almoxarifado, devem ser conferidos 
e mantidos em local separados, claramente identificados.  

 
3 -ESTOCAGEM 

 
3.1 -O responsável pelo almoxarifado deverá zelar pela organização necessária 

que possibilite a movimentação de material bem como a utilização do 
equipamento preciso, de forma ordenada e segura;  

 
3.2 -A arrumação do material deve ser projetada levando em consideração 

aspectos a seguir elencados, assim como os dispositivos legais concernentes a 

matéria:  
 deve ser evitado o contato direto do material como piso, utilizando-se 

para isso acessórios de proteção (estrados de madeira);  
 material de mesma classe deve ficar em local contíguo, de modo a 

facilitar sua movimentação, inspeção e rápida realização de inventário;  
 material pesado e de grande volume, freqüentemente movimentado, deve 

ser estocado em local de fácil acesso e próximo a saída;  
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 não deve haver material estocado nos corredores e áreas de circulação 

que devem permanecer livres e bem iluminadas, de modo que o tráfego 
de pessoas e material possa fluir livremente;  

 material de grande porte (peso e volume) deve ser estocado na parte 
inferior da estante, minimizando os riscos de avarias ou de acidentes, 

além de facilitar sua movimentação;  
 o material deve ser empilhado de forma a não comprometer a segurança 

das pessoas ao redor, assim como a qualidade do próprio material que 
pode vir a ser afetada em decorrência de excessiva pressão e da ausência 

de adequado arejamento;  
 a arrumação do material deve ser feita de forma a possibilitar fácil 

visualização de sua etiqueta de identificação;  
 material inflamável deve ser estocado separadamente dos demais;  

 
3.3 - Todo material deve estar devidamente protegido bem como preservado da 

ação e das ameaças climáticas, de animais daninhos e acidentes;  

 
3.4 -Os acessos devem ser suficientemente amplos a fim de permitir e facilitar a 

circulação de material e do pessoal especializado no combate a incêndio;  
 

3.5 - Material estranho ao setor não deve permanecer no almoxarifado;  
 

3.6 -Material obsoleto ou em desuso deve ser identificado para fins de baixa, a 
ser precedida de exame por comissão especial para esse fim. Deve ser 

diligenciado, ainda, no sentido de viabilizar possível aproveitamento em outra 
instituição, mediante doação, observados os dispositivos legais vigentes(IN SCL 

nº02/2013). 
 

4 – DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL  
 

4.1 -A distribuição de material pelas diversas unidades integrantes da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal deve ser feita mediante “Requisição de 
material” (Anexo II) devidamente preenchida pelo usuário, contendo os 

seguintes elementos:  
 data de emissão;  

 unidade requisitante;  
 código do material;  

 quantidade solicitada;  
 unidade de consumo;  

 nome e matrícula do solicitante  
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 assinatura do chefe imediato  

 
4.2 - A referida requisição de material deve ser emitida em (02) duas vias que 

terão a seguinte destinação: a primeira via são para uso exclusivo do 
almoxarifado e a segunda via para uso da unidade requisitante;  

 
4.3 -O almoxarifado deve proceder a entrega de material de forma ordenada e 

previamente estabelecida em cronograma, providenciando para que seja 
efetuada a conferência e comprovação de recebimento no ato de entrega;  

 
4.4 - Nos casos de natureza “Urgente”, “Emergência” ou “Extraordinária”, 

devidamente justificados, o material poderá ser retirado pelo solicitante ou 
preposto no próprio almoxarifado. Quando a movimentação do material requerer 

transporte específico, o chefe de almoxarifado devidamente acompanhado do 
requisitante ou preposto efetuará a entrega no local de destino realizando, no 

ato, a conferência e comprovação de recebimento;  

 
4.5 - A baixa de responsabilidade pelo material estocado no almoxarifado em 

decorrência de sua transferência por cessão, permuta, doação, obsoletismo, furto 
ou roubo somente deve ser processado a vista dos respectivos documentos 

hábeis comprobatórios e de acordo com os dispositivos legais vigentes(IN SCL 
nº02/2013) 

 
4.6 - Toda movimentação de material, mesmo em se tratando de transferência 

entre almoxarifados ou destes para sub-almoxarifados ou depósitos internos da 
Câmara Municipal, deve ser registrada no competente instrumento de controle 

(ficha de prateleira, estoque, listagem computadorizada), mediante apresentação 
do respectivo documento hábil que autorizou a referida movimentação;  

 
5 -CONTROLE INTERNO  

 

5.1 - O almoxarife deve exercer um controle efetivo de seu estoque mantendo os 
instrumentos de registros atualizados, de forma a propiciar informações 

oportunas e confiáveis as unidades integrantes da estrutura organizacional da 
Câmara Municipal, através da remessa de relatórios periódicos contendo os 

seguintes dados:  
 quantidade de requisições atendidas;  

 intervalo de tempo nas solicitações de itens de valores elevados e/ou de 
importância vital para a instituição;  

 consumo máximo e mínimo;  



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 material em estoque;  

 níveis de estoque;  
 ponto ideal de ressuprimento;  

 itens inativos (itens sem movimentação por longo tempo)  
 material considerado obsoleto ou imprestável para uso na instituição. 

 
5.2 -Deve ser elaborado mensalmente e remetido exclusivamente para os 

responsáveis pelas unidades gestoras “Relatório de Movimentação do 
Almoxarifado” informando o consumo de material que lhes foi efetivamente 

atribuído, para fins de acompanhamento, conferência com as cópias de 
requisições em poder dessas unidades e correção de eventual apropriação 

indevida;  
 

5.3 - O almoxarifado deve inventariar seu estoque periodicamente, a partir da 
contagem física para posterior conferência com o respectivo controle escritural;  

 

5.4 - O almoxarifado não deve receber material sem que lhe seja apresentado o 
respectivo documento hábil que deve acompanhá-lo, conforme dispositivos legais 

em vigor;  
 

5.5 - Toda saída de material, deve ser registrada e lançada no “Relatório 
Financeiro”, para fins de controle. O referido relatório financeiro, por ser um 

demonstrativo contábil, deve refletir com propriedade a posição dos estoques 
existentes no almoxarifado;  

 
5.6 - Ocorrendo extravio, furto ou roubo de material, o Chefe do almoxarifado 

deve imediatamente comunicar o fato ao responsável pela Unidade Gestora que 
adotará as medidas administrativas necessárias para apurar responsabilidades(IN 

SCL nº02/2013); 
 

5.7 -O almoxarifado deve manter em arquivo a relação de funcionários 

credenciados a assinar Requisições de Material;  
 

 
6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Desenvolver formulários e/ou adequar sistemas informatizados para o 

registro das informações necessárias em cada atividade; 
 Estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação 

aplicáveis ao processo; 
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 Detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a 

serem executados em cada etapa do processo; 
 Elaborar check-list de controle; 

 Cadastrar as assinaturas autorizadas a assinar a requisição de materiais; 
 Desenvolver sistema integrado de controle de estoque; 

 Verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados 
sistematicamente; 

 Registrar, em controle específico, a programação de fornecimento; 
 Confrontar o material fornecido com as especificações do contrato, da nota 

fiscal e da programação de fornecimento; 
 Registrar e conferir, na presença do chefe de almoxarifado e patrimônio, a 

entrega de materiais em outros locais fora do almoxarifado, ou seja, 
materiais que, devido a sua natureza, volume ou peso, devam ser 

entregues nos próprios locais de utilização, em caráter excepcional; 
 Comunicar a autoridade competente as impropriedades constatadas no 

fornecimento de bens; 

 Devolver os materiais apresentados em desconformidade com as 
especificações do contrato, da nota fiscal e da programação de 

fornecimento; 
 Atestar, no verso da nota fiscal, o recebimento dos materiais apresentados 

em conformidade com as especificações do contrato, da nota fiscal e da 
programação de fornecimento; 

 registrar a liquidação da despesa; 
 armazenar e registrar, no estoque, a entrada de materiais fornecidos( o 

registro de materiais e bens em estoque deverá conter, no mínimo, os 
seguintes dados: data da entrada e saída dos mesmos, especificação do 

material, quantidade e custos e a destinação dos materiais e bens com 
base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica.); 

 avaliar os bens e materiais em estoque no almoxarifado pelo preço médio 
ponderado das compras, conforme determina o art. 106, III, da Lei Federal 

nº 4.320/1964; 

 identificar os materiais na “Ficha de Prateleira”; 
 fornecer materiais as unidades requisitantes( os materiais guardados no 

almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante requisição onde 
fiquem aprovados o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e 

a destinação do mesmo); 
 baixar os materiais fornecidos no sistema de controle de estoque; 

 registrar as entradas e saídas de materiais no almoxarifado, verificando, no 
encerramento do exercício ou da gestão financeira, se o valor total apurado 

do estoque esta sendo registrado corretamente no Sistema Patrimonial; 
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 confeccionar balancetes mensais demonstrando as entradas e saídas 

diárias do almoxarifado; 
 elaborar e homologar o inventário geral anual de estoques, de acordo com 

as regras da Instrução Normativa; 
 elaborar relatório de eventuais divergências apuradas nos inventários e 

encaminhar á unidade de controle interno; 
 ajustar os registros contábeis ao inventário geral anual de estoques; 

 gerar sistematicamente back-up operacional e de segurança; 
 arquivar os documentos comprobatórios. 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 

pena de sanções legais cabíveis. 
 

Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno, ao Responsável pelo Sistema de 
Almoxarifado e Patrimônio e a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças 

– DAF. 
 

Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I, II e III. 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

Atílio Vivácqua, 27 de dezembro de 2013. 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 

 
Vanuza Machado Tonon 

Diretora de Administração e Finanças – Unidade Setorial Responsável 

 
Adauto Sperandio 

Responsável pelo Sistema de Almoxarifado e Patrimônio- Portaria nº27/13 
 

Ciente e De Acordo: 
Romildo Sérgio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 

VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
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ANEXO III 
FLUXOGRAMA SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO MATERIAL 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 05/2013 
 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 27/12/2013 

 
Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCL 05/2013 

 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 
 

I – FINALIDADE 
 

Dispõe sobre a implantação e o funcionamento do Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar no âmbito da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua-ES. 
 

II - ABRANGÊNCIA 
 

 A presente Instrução Normativa abrange em especial o Setor de Compras e 
todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal.  

 
III – CONCEITOS 

 
1 – CADASTRO DE FORNECEDORES 

Processo de inscrição instituído pela 8.666/93, que se admite pessoa física ou 
jurídica como integrante do grupo de fornecedores cadastrados, concedendo-lhes 

para tanto o Certificado de Registro Cadastral (CRC) mediante apresentação da 
documentação exigida nesta instrução.  

 
2 -FORMULÁRIODE INSCRIÇÃOCADASTRAL (FIC) 

Formulário disponibilizado ao fornecedor para preenchimento e assinatura em 
que constam as informações da pessoa jurídica ou física, tais como a 

qualificação, endereço e sócios e que deverá ser apresentado pelo fornecedor 
conjuntamente com os documentos nos termos desta instrução.  

 

3 –CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) 
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Documento que tem validade por 12 (doze) meses expedido pelo Setor de 

Compras ao fornecedor que comprova a efetivação do cadastro; 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Lei nº 8.666/93, art. 27 e art. 36 
Constituição Federal de 1988 

Lei Complementar nº 101/2000 
Lei nº4.320/64 

Lei Orgânica do Municipio 
Resolução nº09/2013 

Instrução Normativa SCI 01/2013 
Instrução Normativa SCL 02/2013 

Demais normas aplicáveis. 
 

 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 
1 -Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 
Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Instrução Normativa. 
 

 

2 – Das Unidades Executoras: 
 

Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 
ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
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Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
 

3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles. 

 

 
 

 
VI – PROCEDIMENTOS 

 
1.1 - O cadastro de fornecedores nos termos da Lei Federal 8.666/93 é de 

responsabilidade do Setor de Compras; 
 

1.2 - O cadastro de fornecedores deverá ser disponibilizado a quaisquer 
interessados, tendo a validade de 12 (doze) meses, além de cadastrar e 

recadastrar sempre que for necessário;  
 

 
1.3 - O cadastro de fornecedores deverá ser amplamente divulgado no início do 

exercício mediante publicação no site oficial da Câmara Municipal, para 

convocação de interessados em realizar o cadastramento; 
 

1.4 -O aviso de convocação deverá conter no mínimo as seguintes informações: 
endereço da Câmara Municipal, nº do telefone para contato, indicação do 

Setor de Compras, horário para realização de cadastros; 
 

1.5 - O Setor de Compras enviará o aviso de convocação à Presidência da Câmara 
Municipal para providenciar a publicação nos termos desta instrução 

normativa devidamente assinado pelo Responsável do Setor de Compras, 
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Diretoria de Administração e Finanças - Unidade responsável pelo Sistema de 

Compras/Licitações e Presidente da Câmara Municipal.  
 

1.6 - O servidor responsável pelo cadastramento de fornecedores deverá 
observar:  

 
1.6.1 -Não será realizado cadastro de fornecedores que apresentarem certidões 

vencidas ou que deixarem de apresentar quaisquer uns dos documentos exigidos 
nesta instrução normativa;  

 
1.6.2 -Não será realizado cadastro de fornecedores que apresentarem cópias 

ilegíveis ou parciais e/ou documentos rasurados, amassados ou com borrões; 
 

1.7 -Os interessados em se cadastrar como fornecedores deverão fornecer cópia 
autenticada em Cartório ou original acompanhada de cópia para autenticação 

pelo servidor do Setor de Compras dos seguintes documentos:  

 
1.7.1 - Documentos exigidos para Pessoa Jurídica:  

 
a) FIC-PJ devidamente preenchido e assinado;  

b) Contrato Social registrado e última alteração se for o caso, ou registro 
comercial se for empresa individual;  

c) Documento de identidade e CPF dos sócios;  
d) Alvará de funcionamento;  

e) Prova da inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);  
f) Certidão Negativa do Município;  

g) Certidão Negativa do INSS;  
h) Certidão Negativa do FGTS.  

 
1.7.2 - Documentos exigidos para Pessoa Física:  

 

a) FIC-PF devidamente preenchido e assinado;  
b) RG ou documento de identidade profissional;  

c) Registro ou Inscrição na entidade de classe competente se aplicável;  
d) CPF – Cadastro de Pessoa Física;  

e) Comprovante de situação cadastral do CPF emitido pela Receita Federal;  
f) Comprovante de endereço; 

g) Certidão Negativa do Município;  
h) Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União;  
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1.7.3 - Todos os documentos devem ser apresentados nesta mesma ordem ao 

Setor de Compras/Licitações.  
 

1.7.4 -O servidor do Setor de compras deve orientar os interessados quanto à 
apresentação dos documentos, os quais devem seguir rigorosamente a ordem 

apresentada nesta instrução, sendo todos os documentos anexados ao FIC 
devidamente preenchido e assinado.  

 
1.7.5 -Será disponibilizado pelo Setor de Compras o FIC- Formulário de Inscrição 

Cadastral a ser preenchido pelos interessados em efetuar o cadastro para 
fornecimento de bens e serviços;  

 
 

1.7.6 -O interessado em realizar o cadastro poderá apresentar rol maior de 
documentos que o apresentado nesta instrução, na mesma ordem em que dispõe 

os arts 27 à 29 da Lei 8.666/93, devendo, o Setor de Compras/Licitações o 

elencá-los no CRC.  
 

1.8 - O Setor de Compras/Licitações , após conferência de todos os documentos, 
emitirá o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em duas vias, contendo a data 

da emissão do cadastro sendo uma entregue ao interessado e a outra anexada 
ao processo de cadastramento.  

 
1.8.1 -todas as certidões emitidas pela internet deverão ser consultadas pelo 

servidor para certificar-se da autenticidade das informações e, fazer constar a 
observação de que estas foram consultadas, bem como, se de alguma não foi 

possível realizar a consulta fazer constar o motivo.  
 

1.8.2 -O CRC deverá conter também a observação de que as certidões com prazo 
de validade deverão ser substituídas quando do seu vencimento, bem como o 

prazo de validade do presente cadastro será de 12 (doze) meses contados da 

data da emissão do CRC, havendo a necessidade de renová-lo ao findar este 
prazo.  

 
1.8.3 - No CRC ainda deverá constar a Razão Social do cadastrado, nº do CNPJ, 

endereço, ramo de atividade. Deverá constar também o espelho da 
documentação apresentada com as informações essenciais, tais como a data de 

emissão de cada documento e de validade e nº de protocolo para consulta online, 
se for o caso. 
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1.9 -A empresa cadastrada sempre que for participar de processo licitatório que 

exija um rol de documentos superior ao mencionado nesta instrução poderá 
providenciar a complementação da documentação do seu cadastro conforme 

dispuser o edital/convite.  
 

1.10 -O Setor de Compras atualizará o CRC sempre que houver a 
complementação de documentação pelos interessados em participar de certames 

licitatórios que exijam um rol maior de documentos.  
 

1.11 -O Setor de Compras manterá relatório geral analítico atualizado para fins 
de controle interno contendo no mínimo os seguintes dados: número do FIC, 

Razão Social, nº CNPJ, Data do Cadastro, Data de Validade e Ramo de atividade.  
 

1.12 -O Setor de Compras deverá manter relatório individualizado dos inscritos 
por ramo de atividade, classificando-os por categorias, tendo-se em vista sua 

especialização, subdivididas em grupo, para fins de controle interno contendo 

também no mínimo os seguintes dados: número do FIC, Razão Social, nº do 
CNPJ, data do cadastro, data de validade, localidade.  

 
1.13 -A numeração do CRC para Pessoa Jurídica e Pessoa Física será distinta, 

aplicando-se também ao FIC para Pessoa Jurídica e Pessoa Física, procedendo 
também o arquivamento em separado;  

 
 

 
Do Descumprimento de Obrigações Contratuais e Dos Atos Ilícitos  

 
1.1 - As situações que caracterizam o descumprimento total ou parcial de 

obrigações contratuais, dentre outras, são as seguintes:  
 

1.1.2 -o não-cumprimento das especificações técnicas relativas a bens, serviços 

e obras previstas em contrato;  
 

1.1.3 -o retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de 
fornecimento de bens ou de suas parcelas;  

 
1.1.4 -a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, sem justa 

causa e prévia comunicação à Administração;  
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1.1.5 -a entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, furtada, 

deteriorada, danificada ou inadequada para o uso;  
 

1.1.6 -a alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida;  

 
1.1.7 -a prestação de serviços de baixa qualidade.  

 
1.2- Quando for constatado descumprimento de obrigação contratual, mesmo 

que parcialmente, o servidor público responsável pelo atestado da prestação de 
serviços, de recebimento de obra, parcial ou total, ou de entrega de bens, deverá 

emitir parecer técnico fundamentado e encaminhá-lo ao respectivo Ordenador de 
Despesa.  

 
1.2.1 -O parecer técnico de que trata o caput deverá conter, no mínimo, os 

quesitos previstos no Anexo III desta Instrução Normativa.  

 
1.2.2- A emissão do parecer ocorrerá no prazo de três dias contados a partir da 

constatação do descumprimento de que trata o caput e o encaminhamento ao 
Ordenador de Despesa, mediante abertura de processo, deverá ocorrer dentro 

deste prazo.  
 

1.3- Quando comprovada a prática de ato ilícito por fornecedor visando a frustrar 
os objetivos da licitação, qualquer membro integrante de comissão de licitação 

ou servidor encarregado do procedimento licitatório fará constar em ata a 
descrição circunstanciada do ato ilícito e a encaminhará ao Ordenador de 

Despesa, mediante abertura de processo, no prazo de três dias.  
 

1.4 -A ata de que trata o caput deverá conter, no mínimo, os quesitos previstos 
no Anexo IV desta Instrução Normativa.  

 

1.5 - O Ordenador de Despesa, ciente do parecer técnico de que trata o item 1.2, 
ou da ata a que se refere o item anterior, notificará o fornecedor, nos termos do 

modelo constante do Anexo VI, concedendo-lhe o prazo de cinco dias úteis para 
apresentar defesa.  

 
1.6 -O prazo para notificação do fornecedor será de dois dias a contar do 

recebimento do parecer ou da ata, devendo o comprovante de entrega ser 
anexado ao processo.  
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1.7- A defesa do fornecedor deverá ser recebida mediante protocolo pelo órgão 

ou entidade que o notificou.  
 

1.8 - Não tendo sido apresentada ou sendo considerada insatisfatória a 
justificativa do fornecedor, ser-lhe-á comunicada, pelo Ordenador de Despesa, 

sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, a aplicação de suspensão temporária da 

participação em licitação e de impedimento de contratar com a Administração 
Pública nos prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

 
1.8.1- A comunicação de que trata o caput se dará em até cinco dias, contados 

do prazo final para apresentação da defesa pelo fornecedor e poderá ser pessoal, 
mediante o recebimento expresso acusado na 2ª via do documento, ou por via 

postal com Aviso de Recebimento (AR) ou, ainda, por edital.  
 

1.8.2 - A comunicação deverá conter, no mínimo, os elementos previstos no 

Anexo V desta Instrução Normativa.  
 

1.9 - Da decisão do Ordenador caberá recurso a ser interposto no prazo de cinco 
dias úteis a contar da data da ciência na forma do artigo anterior, devendo ser 

dirigido à autoridade superior, por intermédio do Ordenador de Despesa, o qual 
poderá reconsiderar a decisão, ou fazê-lo subir, devendo, nesse caso, a 

autoridade superior decidir no prazo de cinco dias úteis. 
 

1.10 - Decorrido o prazo de que trata o item anterior, em não tendo sido 
apresentado ou acolhido o recurso, cabe ao Ordenador de Despesa aplicar a 

suspensão temporária, nos termos do modelo constante do Anexo VII, 
providenciando-se a publicação imediata do respectivo ato na imprensa oficial, 

como condição de eficácia.  
 

1.11 - A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo 

Ordenador de Despesa.  
 

 
Da Condenação por Fraude Fiscal  

 
1.1 –Conforme disposto nas penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 
 

VII - DAS RESPONSABILIDADES  
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1.1 - .É responsabilidade do Responsável do Setor de Compras:  
 

1.1.1 - emitir e assinar os CRCs em conjunto com o Responsável pela Unidade de 
Diretoria de Administração e Finanças; 

 
1.1.2 -realizar conferências periódicas nos procedimentos de cadastros de 

fornecedores;  
 

1.1.3 -disponibilizar para Comissão de Licitação sempre que solicitado por esta, 
relatório/arquivo de cadastro de fornecedores de acordo com o ramo de atividade 

para fins de realização de procedimento licitatório.  
 

1.1.4 -Disponibilizar o FIC (Formulário de Inscrição Cadastral) para 
preenchimento dos fornecedores;  

 

1.1.5 -Realizar a conferência de todos os documentos apresentados nos termos 
desta normativa;  

 
1.1.6 -Preencher adequadamente o CRC (Certificado de Registro Cadastral) 

assiná-lo e submeter a aprovação da Diretoria de Administração e Finanças;  
 

1.1.7 -Realizar o lançamento dos dados do fornecedor no sistema informatizado 
de compras para utilização pelos demais setores e Secretarias da Câmara 

Municipal;  
 

1.1.8 -proceder o arquivamento dos Cadastros nos termos desta normativa.  
 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 
pena de sanções legais cabíveis. 

 
 É de responsabilidade do Gestor de Contrato da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua acompanhar a gestão de contratos de serviços e aquisição de bens 
realizados com o Legislativo e em específico, a gestão de cadastro de 

fornecedores da Câmara Municipal, cumprindo e fazendo cumprir as normas 
desta instrução normativa; 
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Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno, ao Responsável pelo Sistema de 
Compras/Licitações e a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças – DAF. 

 
Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I, II,III, IV, V, VI E VII.  

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
 

Atílio Vivácqua, 27 de dezembro de 2013. 
 

 
Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
 

 

 
Vanuza Machado Tonon 

Diretora de Administração e Finanças – Unidade Setorial Responsável 
 

 
 

 
Quézia Guimarães Pimenta 

Responsável pelo Sistema de Compras/Licitações- Portaria nº28/13 
 

 
 

 
Ciente e De Acordo: 

Romildo Sérgio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
FLUXOGRAMA PARA CADASTRO DE FORNECEDOR 
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ANEXO III 

PARECER TÉCNICO 
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ANEXO IV 
ATA 
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ANEXO V 
COMUNICAÇÃO 
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ANEXO VI 
NOTIFICAÇÃO 
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ANEXO VII 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE FORNECEDOR 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2014 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 26/03/2014 
 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 
 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer procedimentos para Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua. 

 
II - ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a todos os Sistemas pertencentes a Unidade de Diretoria de 

Administração e Finanças e a todas as demais Unidades juntamente aos seus 
sistemas. 

 
 

III - BASE LEGAL 
 

Lei nº 8.666/1993; 

Lei nº 10.520/2002; 
Lei Municipal nº 585/2002; 

Regimento Interno da Câmara Municipal; 
Lei Orgânica Municipal; 

Resolução nº09/2013; 
E demais normas aplicáveis. 

 
 

IV – RESPONSABILIDADE 
 

1. Da Unidade de Controle Interno - UCCI 
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a) Prestar apoio técnico por ocasião atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
 

b) Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao Sistema de Compras/Licitações e Contratos - SCL, 

propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 
 

c) Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
2. Das Unidades Executoras. 

 
Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase 

de sua elaboração quanto ao fornecimento de informações e á participação no 

processo de elaboração. 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessária nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em 
vista, principalmente o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional. 
 

Manter a Instrução Normativa a disposição de todos os funcionários da unidade, 
zelando pelo fiel cumprimento da mesma. 

Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quando 
dos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações. 
 

 
V - CONCEITOS 

 

Para fins do disposto na presente Instrução entende-se por: 
 

Capítulo I – GESTÃO CONTRATUAL 
 

1.Definição 
 

A gestão contratual é a coordenação, o monitoramento e a orientação das 
atividades relacionadas aos trâmites dos contratos administrativos. Contempla 

uma série de ações que buscam o melhor andamento e rendimento da execução 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

das obras, serviços ou fornecimentos de produtos, com vistas ao integral 

cumprimento das previsões contratuais e atendimento das necessidades da 
Câmara Municipal de Atílio Vivácqua. 

 
 

2.Atribuições dos Gestores 
 

 
As atividades de gerenciamento de contratos englobam competências de níveis 

hierárquicos distintos, conforme o grau de complexidade para as tomadas de 
decisão. Compete a gestão e o acompanhamento dos contratos. 

 
- Controlar os contratos em execução e as respectivas vigências;  

 
- Verificar e acompanhar os valores empenhados e liquidados dos contratos; 

 

- Controlar, analisar e executar as atividades referentes à gestão de contratos, 
instruindo, quando for o caso, quanto à prorrogação, reajuste de preço, 

reequilíbrio, repactuação, acréscimo, supressão, termos aditivos, apostilamentos, 
aplicação de penalidades e glosas, conforme as informações do Relatório de 

Fiscalização(anexo III),submetendo os autos à chefia imediata; 
 

- Acompanhar o cumprimento das disposições contratuais e propor à chefia 
imediata a adoção de providências que se fizerem necessárias nos casos de:  

 
a) alterações contratuais referentes ao objeto, prazo e valores contratados; 

 
b) prorrogação dos contratos em vigor ou a realização de nova contratação, para 

que não ocorra interrupção dos contratos; 
 

c) negociação com as empresas contratadas no ato de prorrogação dos contratos 

de serviços contínuos, para assegurar condições mais vantajosas para Câmara 
Municipal de Atílio Vivácqua; 

 
d) aplicação de sanções previstas para a inexecução total ou parcial do contrato, 

privilegiando o contraditório e a ampla defesa; 
 

e) comprovada má-fé na execução contratual. 
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- Comunicar à chefia imediata, por escrito, informando sobre o término do 

contrato, em tempo hábil para a realização dos procedimentos necessários à 
prorrogação ou realização de nova contratação, observando a antecedência 

estabelecida no item 6 do Capítulo III desta Norma; 
 

- Providenciar a coleta de assinatura dos representantes de empresa, entidades 
ou órgãos públicos nos documentos contratuais; 

 
- Manter atualizado o Relatório de Gestão (anexo III),de modo a contribuir para o 

seu eficaz gerenciamento;  
 

- Atualizar mensalmente o portal da transparência Câmara Municipal quanto às 
contratações vigentes e não vigentes;  

 
- Interagir com áreas competentes para a solução de dúvidas técnicas, 

administrativas ou jurídicas; 

 
– Inserir nos autos os documentos necessários à boa gestão; 

 
- Sugerir modelos de trabalho para o alcance de melhores resultados nas 

contratações da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua;  
 

- Sugerir e viabilizar a capacitação dos servidores responsáveis pela gestão e 
fiscalização dos contratos. 

 
 

2.1 – Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro 
 

Ao qual compete a elaboração de minutas e instrumentos contratuais e afins; a 
assistência às unidades requisitantes na elaboração de termos de referência e na 

elaboração de editais. 

 
Atribuições: 

 
- Elaborar minutas e instrumentos contratuais (atas de registro de preços, 

termos aditivos, apostilamentos, retificações e termos de doação); 
 

 - Manter arquivo organizado com todos os documentos da contratação;  
 

 - Manter sob sua guarda os processos de contratação;  
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- Cobrar, controlar e arquivar os documentos das modalidades de garantias 
oferecidas; 

 
 – Especificar quais serão as ações do fiscal/gestor no Plano de Fiscalização 

(anexo II); 
 

 - Encaminhar ao fiscal/comissão cópias dos seguintes documentos: edital, termo 
de referência/projeto básico, contrato e anexos, proposta de preço, extrato de 

publicação da contratação na imprensa oficial, nota de empenho, planilhas de 
custos, Convenção Coletiva de Trabalho e alterações contratuais (apostilamentos 

e aditivos); 
 

 - Comunicar ao fiscal/gestor sobre quaisquer problemas detectados na execução 
contratual que tenham implicações na atestação; 

 

- Consultar o fiscal/gestor e a área demandante, com a antecedência 
estabelecida no item 6 do Capítulo III desta Norma, a respeito da conveniência 

de se prorrogar ou não o contrato; 
 

- Encaminhar o processo administrativo devidamente instruído para que a chefia 
imediata prossiga quanto à publicação de atos praticados na imprensa oficial; 

 
 

 
2.2 – Chefia Imediata 

 
Ao qual compete gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de 

administração e planejamento da Câmara Municipal, gerir e acompanhar a 
execução das atividades administrativas. 

  

Regimento Interno: Art. 30, XVIII. 
... “determinar licitações para contratações administrativas de competência da 

Câmara, quando exigível.” 
 

Atribuições: 
2.2.1 - Designar o fiscal/gestor e do(s) seu(s) substituto(s) à área demandante 

da contratação. As indicações devem conter nome completo, CPF, matrícula, 
telefone, e-mail, lotação e relato de conhecimentos específicos relacionados ao 

objeto contratado; 
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2.2.2 - Designar formalmente o servidor responsável pela fiscalização dos 
contratos; 

 
2.2.3 - Determinar a constituição de comissão de fiscalização para as 

contratações mais complexas; 
 

2.2.4 - Aprovar as ações do fiscal/gestor no Plano de Fiscalização; 
 

2.2.5 - Determinar a abertura de processo de pagamento, nas hipóteses de 
serviços de prestação continuada ou nos casos em que a Administração, por 

conveniência, assim o definir; 
 

2.2.6 - Autorizar a prática de atos de gestão na sua esfera de competência; 
 

2.2.7 - Promover a publicação de atos de contratação na imprensa oficial; 

 
2.2.8 - Aprovação de atos de gestão. 

 
 

 
Capítulo II – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

 
1 - Definição 

 
O fiscal é o servidor formalmente designado para acompanhar a execução dos 

contratos administrativos, com o dever de observar o fiel cumprimento pela 
contratada das previsões do instrumento convocatório do certame, da proposta 

de preço e do contrato administrativo, o qual também compete agir de forma 
proativa e preventiva, buscando o alcance dos resultados esperados na 

contratação e trazendo benefícios para a Câmara Municipal de Atílio Vivácqua. 

 
 

2 – Obrigatoriedade – Artigo 67 c/c Artigo 58, inciso III da Lei nº 
8.666/1993 

 
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado. 
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3 – Designação do Fiscal/gestor 

 
A designação do fiscal deverá ser feita considerando o conhecimento técnico e 

administrativo do servidor em relação à complexidade exigida pela fiscalização do 
objeto do contrato, assim como sua habilidade interpessoal. 

 
A formalização da designação deverá ser feita através de portaria, publicada 

conforme dispõe o Art. 103 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal. 
 

Compete à chefia imediata indicar e designar o fiscal e seu(s) substituto(s), 
assim como os membros da comissão de fiscalização para as contratações mais 

complexas. 
 

Quando o conhecimento técnico e administrativo requerido pelo objeto do 
contrato for complexo, é lícita a recusa por parte do servidor designado, nos 

casos em que a complexidade da tarefa não for compatível com seu perfil e 

atribuições do cargo, como também existirem outros servidores ocupantes de 
cargo compatível em condições de exercer a atribuição. 

 
 

4 – Perfil do fiscal/gestor 
 

A Lei nº 8.666/1993 não faz referência expressa ao perfil do fiscal do contrato. 
 

Todavia, em face da relevância do encargo, é importante que o servidor 
designado seja dotado de certas qualificações e atributos: 

 
a) gozar de boa reputação ética-profissional; 

 
b) possuir conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado (técnico e/ou 

administrativo); 

 
c) possuir habilidade interpessoal; 

 
d) não estar, preferencialmente, respondendo a processo de sindicância ou 

processo administrativo disciplinar; 
 

e) não possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática 
de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do governo; 

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

f) não haver sido responsabilizado por irregularidades junto a órgãos de Controle 

Externo; 
 

g) não haver sido condenado em processo criminal por crimes contra a 
Administração Pública, capitulados no Título XI, Capítulo I, do Código Penal 

Brasileiro e na Lei nº 8.429/1992; 
 

h) não possuir com o contratado relação comercial, econômica, financeira, civil 
ou trabalhista; 

 
i) não ser amigo íntimo ou inimigo capital do contratado ou dos dirigentes do 

contratado; 
 

j) não possuir relação de parentesco com o contratado. 
 

 

 
5 – Atribuições do Fiscal/Gestor 

 
A eficiência de um contrato está diretamente relacionada com o 

acompanhamento de sua execução. O fiscal/gestor tem grande responsabilidade 
pelos seus resultados, devendo observar o cumprimento integral das obrigações 

contratuais, entrega dos bens, execução dos serviços e obras. 
 

A Lei nº 8.666/1993, art. 67, § 1º, atribui ao fiscal autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, 

no âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou 
distorções existentes.  

 
O fiscal/gestor deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do 

ajuste, tendo por parâmetro as previsões do contrato. As decisões e providências 

que ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas a chefia 
imediata, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 
No processo de pagamento o fiscal/gestor deve promover os atos previstos no 

contrato e no Plano de Fiscalização, que compreendem as atividades básicas de 
fiscalização e liquidação de despesas. 

 
Para tanto, o fiscal/gestor deve preencher o Relatório de Fiscalização, que tem o 

objetivo de ser um instrumento de anotação da execução contratual, elemento 
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para a liquidação da despesa e ferramenta de comunicação dos fatos em que a 

chefia imediata deva se manifestar ou intervir no processo. 
 

Adiante, estão relacionadas às atribuições do fiscal/gestor de contrato da Câmara 
Municipal: 

 
5.1 - Estudar atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, 

principalmente quanto a(o): 
 

a) objeto da contratação; 
 

b) prazo de vigência do contrato e da garantia contratual; 
 

c) forma de fornecimento de materiais, prazo de entrega, prestação dos serviços 
e quantitativo de funcionários, se houver; 

 

d) cronograma de serviços; 
 

e) obrigações da Câmara Municipal e da contratada; 
 

f) condições de pagamento; 
 

g) condições de fiscalização; 
 

h) penalidades. 
 

 
5.2 - Manter armazenado cópias dos seguintes documentos: edital, termo de 

referência/projeto básico, contrato e anexos, proposta de preço, extrato de 
publicação da contratação na imprensa oficial, nota de empenho, planilhas de 

custos e alterações contratuais (apostilamentos e aditivos); 

 
5.3 - Manter sob sua guarda os processos de pagamento; 

 
5.4 - Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem 

sob a sua alçada, direcionando-as, quando for o caso, ao titular da unidade 
demandante; 
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5.5 - Esclarecer a contratada que a eventual omissão da Fiscalização durante a 

realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximi-la da 
responsabilidade pela execução da contratação; 

 
5.6 - Aprovar os materiais e equipamentos a serem empregados, de acordo com 

as especificações do contrato; 
 

5.7 - Verificar se na entrega de materiais, na execução de obras ou na prestação 
de serviços, as especificações e as quantidades encontram-se de acordo com o 

estabelecido no contrato; 
 

5.8 - Acompanhar a execução do objeto do contrato, de acordo com as rotinas e 
instrumentos de controles previamente estabelecidos no contrato e Plano de 

Fiscalização, para subsidiar a liquidação da despesa; 
 

5.9 - Inserir no processo os documentos necessários à boa fiscalização do 

contrato; 
 

5.10 - Verificar e exigir a execução das rotinas da contratação previamente 
estabelecidas e definidas no contrato; 

 
5.11 - Elaborar o Relatório de Fiscalização, anotar todas as ocorrências 

relacionadas à sua execução, apontar as faltas cometidas pelo contratado, 
solicitar a regularização, sugerir aplicação de penalidade, controlar o saldo do 

empenho e informar as boas práticas;  
 

5.12 - Opinar sobre quaisquer solicitações necessárias ao perfeito atendimento 
do objeto do contrato e, em especial, aquelas que importem em acréscimo de 

valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a chefia imediata; 
 

5.13 - Submeter previamente à apreciação da chefia imediata qualquer alteração 

imprescindível na contratação, apresentando justificativa e demais elementos 
necessários; 

 
 

5.14 - Inteirar-se dos casos de prorrogações, repactuações e alterações 
contratuais; 

 
5.15 - Conferir as notas fiscais e planilhas apresentadas pelos contratados, 

verificando e comparando os valores, os cálculos, o quantitativo e a descrição 
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dos objetos, inclusive marca/fabricante, com as informações do contrato, ordem 

de fornecimento ou ordem de serviço; 
 

5.16 - Atestar a efetiva realização do objeto contratado, para a correta liquidação 
da despesa relativa à nota fiscal; 

 
5.17 - Não atestar a nota fiscal enquanto não for cumprida a obrigação e/ou 

apresentada à documentação comprobatória dos encargos da contratação; 
 

5.18 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado e os serviços 
executados em desconformidade com os termos estabelecidos no contrato, 

ordem de fornecimento ou ordem de serviço; 
 

5.19 - Fiscalizar a manutenção pela contratada das condições de sua habilitação 
e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

 

5.20 - Manter contato com o preposto ou representante da contratada, durante 
toda a execução do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral 

das obrigações pactuadas; 
 

5.21 - Requerer a chefia imediata a adoção de providências que extrapolarem a 
competência da fiscalização; 

 
5.22 - Buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que 

surgirem durante a execução contratual e antecipar-se na solução de problemas 
que afetem a relação contratual, tais como: não comprovação de regularidade 

fiscal, greve de pessoal, não pagamento de obrigações com funcionários, dentre 
outros; 

 
5.23 - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação trabalhista e social em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;  
 

5.24 - Exigir da contratada que mantenha devidamente identificados, de forma a 
não serem confundidos com similares de propriedade da Câmara Municipal, todos 

os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 

quatro) horas ou no prazo contratualmente estabelecido, sendo que os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 

evitar danos à rede elétrica; 
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5.25 - Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de 
materiais, equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato; 

 
5.26 - Realizar as glosas nos casos em que for constatada falha na execução do 

contrato, não havendo acordo de níveis de serviço/fornecimento;  
 

5.27 - Atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a 
CONTRATADA cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais. 

 
5.28 - Encaminhar à chefia imediata, devidamente acompanhada dos 

documentos que o motivaram as questões relativas à (ao): 
 

a) comunicação para abertura de nova contratação ou proposta de acréscimo nos 
casos possíveis; 

 

b) constatação da necessidade de acréscimo e/ou supressão, observado o limite 
máximo admitido por lei; 

 
c) pedidos de revisão, reajuste e repactuação solicitados pela contratada, 

juntamente com a planilha de custos e formação de preços adequada ao valor 
requerido.  

 
5.29 - Realizar pesquisa de satisfação junto aos servidores para avaliar a 

qualidade dos produtos e serviços contratados;  
 

5.30 - Providenciar, junto a chefia imediata a disponibilização de local adequado 
para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários 

à execução da contratação. 
 

 

6 – Vedações do Fiscal/Gestor 
 

É vedado ao fiscal/gestor praticar atos de ingerência na administração da 
contratada, tais como: 

 
a) exercer o poder de mando sobre os funcionários da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 
 

b) promover acertos verbais com o contratado; 
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c) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
 

d) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado;  

 
e) considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação; 
 

g) manter contato com o contratado, visando obter benefício ou vantagem direta 
ou indireta, inclusive para terceiros. 

 
 

7 – Responsabilização do Fiscal/Gestor 

 
O fiscal/gestor do contrato, por força de atribuições formalmente estatuídas, tem 

deveres que, se não cumpridos, poderão resultar em responsabilização civil, 
penal e administrativa. A Lei nº 585/2002 prevê as penalidades disciplinares a 

serem aplicadas aos servidores pelo exercício irregular de suas atribuições. 
. 

Compete á Unidade Setorial competente promover o encaminhamento dos 
indícios de desvio de conduta à chefia imediata para a devida apuração dos fatos. 

 
 

Capítulo III – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

1 – Definição – Art. 2º, § único da Lei nº 8.666/1993 
 

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a 
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada. 
 

O contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública celebra com 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para o atendimento do 

interesse coletivo, segundo as normas de direito público. 
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2 – Pertinência do Contrato Administrativo – Artigo 62, caput, da Lei nº 

8.666/1993 
 

As contratações públicas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, por meio de 
termo de contrato, nos seguintes casos: 

 
a) licitações realizadas nas modalidades tomadas de preços e concorrência, 

convite e Pregão; 
 

b) dispensas ou inexigibilidades de licitação, cujos valores estejam 
compreendidos nos limites das modalidades tomada de preços e concorrência, 

convite ou pregão; 
 

c) contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações futuras, por 
exemplo: entrega futura ou parcelada do objeto, assistência técnica, garantia 

técnica, serviços a serem prestados e etapas a serem cumpridas. 

 
Nos demais casos, o termo de contrato é facultativo, podendo ser substituído por 

instrumentos considerados hábeis, como carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 
Em qualquer dos casos de substituição do contrato por outro instrumento, devem 

ser observados o princípio e os limites da razoabilidade. 
 

Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compras ou ordem de 
execução de serviço são documentos mais simples utilizados para substituição de 

contratos. Nestes instrumentos aplicam-se, no que couber, as exigências do art. 
55 da Lei nº 8.666/1993. 

 
A Administração também pode dispensar o termo de contrato nas compras com 

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, das quais não resultem 

obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
 

 
3 – Termo Aditivo 

 
Termo Aditivo é o instrumento utilizado para formalizar as modificações nos 

contratos administrativos, tais como modificação do objeto e especificações, 
acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações de prazos, além de outras 

previsões do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
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A elaboração do Termo Aditivo compete á Comissão de Licitação e Pregão que 
deverá encaminhá-lo para análise e aprovação da chefia imediata, assim como a 

publicação na imprensa oficial. 
 

 
4 – Termo de Apostilamento 

 
Termo de Apostilamento é um registro/despacho administrativo. 

 
O registro por termo de apostilamento pode ser utilizado nos seguintes casos: 

 
a) variações do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços; 

 
b) compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento; 

 
c) empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor 

corrigido. 
 

O apostilamento não precisa ser publicado na imprensa oficial, pois o art. 61, § 
único, da Lei nº 8.666/1993, somente exige a publicação do instrumento do 

contrato e dos seus aditamentos. Além disso, como regra, as alterações que 
podem ser feitas por apostilamento referem-se a fatos já previstos no próprio 

contrato, não constituindo inovações na ordem jurídica. 
 

Outra característica do apostilamento é que não há necessidade da assinatura do 
contratado ou sua anuência, bastando seu conhecimento, que se faz pela 

remessa de uma das vias da apostila, permanecendo a outra juntada ao contrato 
ou ao processo da contratação. 

 

Quando for necessário praticar vários atos administrativos, sendo um deles 
elencado como caso obrigatório de aditivo contratual, o apostilamento fica 

afastado. 
 

 
5 – Rescisão – Artigo 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993 
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A inexecução total ou parcial do contrato pode acarretar a sua rescisão, com as 

consequências estabelecidas no próprio contrato e previstas em lei ou 
regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

São motivos para rescisão do contrato: 
 

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

 
c) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

 
d) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração; 

 
e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, da execução do objeto, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, quando não admitida 

no ato convocatório e no contrato; 
 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 
g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

 
h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 
i) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

 

j) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a  

execução do contrato; 
 

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinada a Administração, e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato; 
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l) a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido; 
 

m) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações, e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação; 

 
n) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

 
o) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como 
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

 
p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 
 

q) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993 
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos). 

 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
A rescisão administrativa pode ser: 

 
a) unilateral ou administrativa: quando a Administração, frente a situações de 

descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado, lentidão, 
atraso, paralisação ou por razões de interesse público, decide por ato 

administrativo unilateral e motivado, rescindir o contrato; 
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b) amigável: acordo formalizado no processo, diante da conveniência da 
Administração e o contratado; 

 
c) judicial: quando a rescisão é discutida em instância judicial e se dá conforme 

os termos de sentença transitada em julgado. 
 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 
Na rescisão unilateral são assegurados a Administração os seguintes direitos, 

sem prejuízo de sanções aplicáveis ao contratado, previstas na Lei nº 
8.666/1993: 

 
 

a) assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se 

encontrar; 
 

b) ocupar e utilizar local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à continuidade de execução do 

objeto; 
 

c) reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados á 
Câmara Municipal pelo contratado. 

 
6 – Prorrogação da Vigência do Contrato – Artigo 57 da Lei nº 

8.666/1993 
 

O art. 57 da Lei nº 8.666/1993 estabelece que a duração dos contratos 
administrativos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários 

e cita ainda as exceções de contratações que podem ultrapassar o exercício 

financeiro. 
 

A prática dos atos de prorrogação da vigência do contrato deve ocorrer no 
processo de contratação, para serem promovidos todos os atos de registro e 

alteração do contrato. 
 

O fiscal/gestor deverá informar á chefia imediata, nos autos do processo de 
contratação, o interesse na prorrogação do contrato sob sua responsabilidade, 

apresentando: 
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a) manifestação sobre o desempenho da contratada; 
 

b) pesquisa de mercado com empresas do ramo ou Órgãos da Administração 
Pública que mantenham contratos semelhantes, para subsidiar a análise da 

vantajosidade da prorrogação contratual; 
 

c) manifestação da contratada em relação à prorrogação e ao reajuste de preços; 
 

d) os documentos de regularidade fiscal previstos no art. 29 da Lei nº 
8.666/1993;  

 
e) informação sobre o saldo de empenho.  

 
Quando for caso de dispensa e inexigibilidade de licitação, o fiscal/gestor deverá 

informar se a contratada continua mantendo, em relação à execução do objeto, 

as condições que ensejaram sua contratação conforme a fundamentação legal 
pertinente. 

 
Nas hipóteses em que os contratos não puderem ser prorrogados deverá ser 

elaborado Termo de  
Referência/Projeto Básico visando a realização de novo procedimento de 

contratação. 
 

Os autos, contendo o pedido de prorrogação ou elaboração de Termo de 
Referência/ Projeto Básico, deverão ser encaminhados antes da expiração da 

vigência do respectivo contrato, nos seguintes prazos: 
 

a) 45 dias -contratações de dispensa e inexigibilidade de licitação; 
 

b) 75 dias -contratações oriundas das modalidades convite e pregão; 

c) 120 dias -contratações oriundas das modalidades tomada de preços e 
concorrência, assim como nas contratações originadas de registros de preços. 

 
É importante observar o cumprimento dos sobreditos prazos, pois a elaboração 

da minuta do contrato, bem como a do edital, exige detalhada análise do Termo 
de Referência/Projeto Básico. Vale ressaltar que os trâmites processuais 

obrigatórios e o próprio procedimento licitatório necessitam de tempo 
considerável de instrução. 
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Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício 

financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa 
no primeiro exercício, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a 

ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em Termos Aditivos 
ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura. 

 
Por ocasião da prorrogação da vigência do contrato, a Câmara Municipal deverá: 

 
a) assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com 

aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação; e 

 
b) realizar a negociação contratual para a redução ou exclusão de custos fixos ou 

variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro 
ano da contratação, sob pena de não prorrogação da vigência do contrato. 

 

 
7 -As Alterações Contratuais -Artigo 65 da Lei 8.666/1993 

 
Os contratos poderão ser alterados desde que haja interesse da Administração 

(interesse público). Para que as alterações sejam consideradas válidas devem ser 
justificadas por escrito e previamente autorizadas pela chefia imediata para 

celebrar o contrato. 
 

 
7.1 – Alterações Unilaterais 

 
A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações: 

 
7.1.1 - alteração qualitativa: quando a Administração necessitar modificar o 

projeto ou as especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

 
7.1.2 - alteração quantitativa: quando for necessária a modificação do valor do 

contrato em razão do acréscimo ou diminuição nos quantitativos do seu objeto. 
 

7.2 - Alterações por Acordo entre as Partes 
 

São casos de alteração por acordo: 
7.2.1 - quando for conveniente substituir a garantia efetuada para execução do 

contrato; 
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7.2.2 - quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou 
serviços ou do fornecimento de bens em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 

7.2.3- quando for necessária modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias que surgirem após a assinatura do contrato, devendo ser 

mantido seu valor inicial atualizado; 
 

7.2.4 - quando for necessário restabelecer as relações inicialmente pactuadas 
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 
 

 
7.3 - Acréscimos e Supressões 

 
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, art. 65, § 1º, a Administração pode alterar o 

contrato quando forem necessários acréscimos ou supressões nas compras, 
obras ou serviços, desde que respeitados os seguintes limites: 

 
a) para compras, obras ou serviços: acréscimos ou supressões de até 25% do 

valor atualizado do contrato; 
 

b) para reforma de edifício ou equipamento: acréscimos até o limite de 50% do 
valor atualizado do contrato. 

 

Ressalta-se que o limite de 25% das modificações se aplica sobre o valor inicial 
atualizado, ou seja, considerando o valor reajustado e revisto, nos termos do art. 

65, inc. II, alínea “d”. 
 

Somente são permitidas supressões superiores a 25% quando houver acordo 
celebrado entre as partes. 
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Os prazos de execução do objeto contratado poderão ser aumentados ou 

diminuídos proporcionalmente aos acréscimos ou supressões que por acaso 
ocorrerem. 

 
 

8 -Equilíbrio Econômico-Financeiro  
 

O equilíbrio econômico-financeiro, assegurado pelo art. 37, XXI da Constituição 
Federal, consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas 

inicialmente no contrato, de maneira que se mantenha estável a relação entre as 
obrigações do contratado e a justa retribuição da Administração pelo 

fornecimento de bem, prestação de serviço ou execução de obra. 
 

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato se justifica nas seguintes 
ocorrências: 

 

a) fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado. 

 
b) caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, quando esses fatos 

provocarem impactos significativos na equação econômico-financeira do 
contrato: 

 
 

EQUAÇÃO = ENCARGO__  
                       PAGAMENTOS 

 
Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, normalmente pedido pelo contratado, deverá ser verificado: 
 

a) os custos dos itens constantes da proposta contratada com a planilha de 

custos que acompanha o pedido de reequilíbrio; 
 

b) a ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, que justifique as modificações do contrato para mais ou para 

menos. 
 

O reequilíbrio econômico-financeiro não está vinculado a qualquer índice, ocorre 
quando for necessário o restabelecimento da relação econômica que as partes 

pactuaram inicialmente. 
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9 -Reajuste de Preços 

 
O reajuste de preços decorre da álea ordinária (risco normal) e está vinculado a 

um índice previamente definido no contrato, conforme descreve o art. 40, XI, da 
Lei nº 8.666/1993: 

 
Art. 40. O edital conterá [...] e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

[...] 
 

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, até a data do adimplemento de cada parcela. 

 

O reajuste é cláusula necessária nos contratos administrativos, segundo o 
disposto no art. 55, III da Lei nº 8.666/1993: 

 
Art. 55. São Cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam [...] 

 
III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 

 
Em contratos com prazo de duração igual ou superior a um ano, é admitida 

cláusula com previsão de reajuste de preços. 
 

O reajuste de preços está vinculado a índice previamente definido no contrato. 
De acordo com o art. 2º, § 3°da Lei nº 10.192/2001, são nulos de pleno direito 

qualquer expediente que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos 

inferiores a 12 (doze) meses. 
 

 
10 -Repactuação 

 
A repactuação é uma forma de negociação entre a Administração e a contratada, 

que objetiva a adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado.  
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A alteração do valor contratual na repactuação não se dá por índices oficiais. 

Decorre da demonstração analítica da variação devidamente justificada dos 
componentes dos custos do contrato. 

 
É necessário identificar a variação efetiva do custo de produção, desvendando-se 

daí, a dose necessária para alterar o valor contratual decorrente de eventos 
previsíveis, compreendidos na álea ordinária do contrato. 

 
 

11 - Penalidades -Artigo 87 da Lei n°8.666/1993 
 

A aplicação de penalidades ao contratado é um instrumento que a Administração 
dispõe para educá-lo, visando ao fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

Desse modo, a Administração deve sempre preservar o caráter pedagógico da 
sanção, além de promover a Justiça em cada caso. 

 

Na aplicação de penalidades deve ser considerado o que dispõe o edital, o 
contrato e a Lei nº 8.666/1993, em seus artigos 86 a 88, assim como o art. 7º 

da Lei nº 10.520/2002, nas contratações originadas da modalidade Pregão. 
 

Sempre que, na apuração dos fatos, houver questões jurídicas que precisem ser 
dirimidas para a aplicação de penalidade contratual, poderá a Comissão de 

Licitação/Pregão encaminhar os autos para a análise da Unidade de Procuradoria. 
 

Em regra, são estas as penalidades previstas em Lei nº 8.666/1993: 
 

a) advertência; 
 

b) multa; 
 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento para contratar; 

 
d) declaração de inidoneidade. 

 
No caso particular da licitação sob a forma de Pregão: 

 
a) advertência; 

 
b) multa; 
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c) impedimento de licitar e contratar; 

 
d) exclusão do cadastro de fornecedores. 

 
A primeira e a segunda penalidade são reservadas às infrações de menor 

gravidade e, como regra, precedem a aplicação das demais sanções. 
 

Se o contratado, entretanto, incorrer em infração grave, podem ser aplicadas as 
penalidade suspensão temporária do direito de licitar e impedimento para 

contratar cumulativamente com a de multa e exclusão do cadastro de 
fornecedores. 

 
Há quatro fases distintas para a aplicação da sanção: notificação, defesa, decisão 

e execução. 
 

Caso o fiscal/gestor verifique a ocorrência de fato previsto contratualmente como 

caso de penalidade, deverá relatar o ocorrido a chefia imediata através do 
Relatório de Fiscalização para que seja instaurado o trâmite processual cabível, 

devidamente motivado. 
 

Para validade da aplicação das penalidades, é indispensável que seja assegurado 
ao contratado o direito de ampla defesa e contraditório.  

 
A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e 
a espécie de penalidade administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local 

de entrega das razões de defesa. 
 

O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 

estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

 
 

 
Capítulo IV – PAGAMENTO 

 
1 - Processo de Pagamento 
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A abertura do Processo de Pagamento é competência da chefia imediata, que 

deverá solicitar á Comissão de Licitações/Pregão a composição com os seguintes 
documentos: contrato, termos aditivos, apostilamentos, nota de empenho, 

despacho da designação do fiscal/comissão, respectiva portaria de designação e 
Plano de Fiscalização. Cabendo-lhe informar ao fiscal/gestor o número do 

processo de pagamento de cada contrato sob sua responsabilidade. 
 

O atesto da nota fiscal deverá ser acompanhado do Relatório de Fiscalização, 
onde deverão ser observados os itens 5.7, 5.15, 5.19, 5.26 e 5.29 do Capítulo II 

desta Norma, assim como os documentos correlatos à liquidação da despesa e 
dos documentos de regularidade fiscal previstos no art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 

será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 

documento, devidamente corrigido. 

 
O(A) fiscal/gestor poderá efetuar glosa no pagamento de qualquer valor devido 

pela contratada em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 
 

Os referidos documentos devem ser encaminhados para chefia imediata 
objetivando autorização do pagamento, para posteriormente ser executado pela 

Unidade de Administração e Finanças nos prazos estabelecidos abaixo. 
 

Os pagamentos deverão ocorrer conforme as seguintes previsões da Lei nº 
8.666/1993: 

 
Prazo de 5 (cinco) dias úteis - despesas cujos valores não ultrapassem R$ 

8.000,00 (art. 5º, § 3º); 
 

Prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento da obrigação (art. 40, XIV). 
 

 
2 - Notas Fiscais  

 
As notas fiscais referentes às obras, prestação de serviços e fornecimento de 

produtos devem ser encaminhadas pela empresa contratada ao fiscal/gestor para 
as providências necessárias à conferência, atesto dos documentos fiscais e 

liquidação da despesa.  
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O(A) fiscal/gestor, ao atestar a nota fiscal, está declarando que a obra, prestação 
de serviço e fornecimento de produto a que ela se refere foi satisfatoriamente 

executado e que o seu valor está em conformidade com o contrato. 
 

Quando se tratar de fatura/nota fiscal de telefonia, água, luz ou assemelhados, 
com a data de vencimento expressa no corpo do documento, o mesmo deve ser 

encaminhado à Unidade de Administração e Finanças com a antecedência mínima 
de 04 (quatro) dias úteis da data prevista para pagamento. Caso a fatura/nota 

fiscal seja encaminhada fora do prazo supracitado e não haja possibilidade de 
efetuar seu pagamento na data aprazada, a mesma será restituída ao fiscal para 

as providências necessárias à prorrogação do prazo de vencimento. 
 

 
 

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará sujeito à 

responsabilização administrativa prevista em lei; 
 

Integram a esta Instrução Normativa os Anexos I, II, III, IV e V . 
 

Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deve ser esclarecida junto ao 
Controle Interno, servidor responsável pelo Sistema de Contratos e a Unidade de 

Diretoria de Administração e Finanças. 

 

Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação. 
 

 

 
Atílio Vivácqua, 26 de março de 2014. 

 
 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 
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Jéssica Rios Ferreira 

Responsável pelo Sistema de Contratos – Portaria nº37/2013 
 

 
 

Vanuza Machado Tonon 
Unidade de Diretoria de Administração e Finanças  

 
 

 
Ciente e De Acordo: 

 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO 
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ANEXO III 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 
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ANEXO IV 
RELATÓRIO DE GESTÃO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2015 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 03 de Novembro de 2015 
 

Ato de Aprovação: Ato da Presidência Nº010/2015 
 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 

I - FINALIDADE 

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por objetivo disciplinar e normatizar os 

procedimentos operacionais no controle sobre a remessa de informações do 
Sistema GEO – Obras para atender legalmente as exigências da Resolução TCE – 

ES.  

II - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 2º. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo, sobre o qual dispõem: 

a. Os artigos 31 e 37 da Constituição Federal; 

b. A lei federal nº 4.320/64 (Direito Financeiro); 
c. A lei federal n.º 8.429/92; 

d. A Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF); 
e. A lei  n.º 6.496/77; 

f. A Lei de Licitação (8.666/93); 
g. Resoluções do Tribunal de Contas Do Espírito Santo e 

h. Demais legislações pertinentes ao assunto. 

III - ABRANGÊNCIA 

Art. 3º. Esta Instrução Normativa abrange a Unidade de Diretoria de 

Administração e Finanças e especificamente ao Sistema de Compras/Licitações, 
Contratos e Almoxarifado e Patrimônio.  

IV - CONCEITO 
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Art. 4º. Para fins dessa Instrução Normativa, considera-se Sistema 

Informatizado de Controle de Obras Públicas – GEO-OBRAS TCE ES, um software 
desenvolvido para gerenciar as informações das obras/serviços de engenharia 

executados e/ou em execução, em todos os órgãos das esferas estadual e 
municipais, com o objetivo de orientar a gestão das obras públicas, garantindo 

rapidez, qualidade das decisões e melhoria da eficiência administrativa. 

§ 1º. - O Sistema Geo-Obras é um software desenvolvido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso e cedido por meio de convênio ao TCE do 

Espírito Santo para gerenciar as informações das obras e serviços de engenharia 
executados em todos os órgãos das esferas estadual e municipais do ES. É uma 

ferramenta de acompanhamento e consulta dos investimentos realizados pela 

Administração Pública nas mais diversas regiões do Estado. 

§ 2º. O Sistema Geo-Obras é um sistema informatizado, através dos quais, as 
unidades gestoras jurisdicionadas prestam informações via internet, cadastrando 

as obras públicas, logo após a divulgação do edital de licitação e registrando, 
periodicamente, os eventos ocorridos e andamento dos contratos e obras, com 

preenchimento de formulários disponibilizados nas telas do Sistema. 
 

§ 3º. Todas as obras e serviços de engenharia, incluindo dispensa e 
inexigibilidade, com valores iguais ou superiores a R$ 15.000,00, executadas 

pela Unidade Gestora devem ser informadas, sejam elas custeadas com recursos 

federais, estaduais, municipais ou próprios. 

V - VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS 
PARA A SOCIEDADE 

Art. 5º. Os dados referentes às licitações, aos contratos e as medições das obras 

são disponibilizados para o cidadão, tornando-o capaz de fazer o 

acompanhamento e fiscalização dos empreendimentos públicos (controle social). 

VI - VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS 
PARA O GESTOR PÚBLICO 

Art. 6º. O sistema orienta o gestor público sobre a sequência correta dos 

procedimentos a serem seguidos, de acordo com a legislação vigente, no 

transcurso da execução de uma obra ou serviço de engenharia. 

VII - OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS 
NO TCEES 
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Art. 7º. Formar um banco de dados em tempo real, com informações de todos 

os contratos de obras e serviços de engenharia realizados pelos jurisdicionados 
no estado do Espírito Santo e disponibilizar à sociedade. 

VIII - DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 8º. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa (Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano): 

I. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas 
de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos, 

objetos da instrução normativa a ser elaborada; 
II. Orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua aplicação; 

III. Manter atualizada e supervisionar a aplicação da instrução normativa. 

Art. 9º. Da Unidade de Controle Interno: 

I. Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas 

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

II. Através da 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 implantação de novas instruções normativas; 

III. Orientar e recomendar ações para o bom andamento do controle, no 

que diz respeito sobre a alimentação concomitante do Sistema de que 
trata a execução dos serviços de obra, privando pela integridade e 

eficiência das informações; 
IV. Notificar o servidor responsável do sistema e também ao Gestor Público 

sempre que as informações forem intempestivas no que trata a 
execução e andamentos dos serviços de obras e instalações. 

Art. 10. Das Unidades Executoras: 

I. Atender às solicitações da unidade responsável pela instrução normativa na 
fase de sua elaboração fornecendo informações e participando do processo; 

II. Alertar a unidade responsável pela instrução normativa sobre alterações 
que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua 

melhoria, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
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III. Manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da 

unidade, zelando 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. 11. Da Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitação, Compras 

e Contratos: 

I. Realizar os lançamentos de todas as informações, documentos e processos, 

para cada etapa pertinente ao seu setor; 
II. Cumprir com as recomendações e ações necessárias as correções das 

desconformidades, bem como os prazos estabelecidos nessa Instrução 
Normativa. 

Art. 12. Da Coordenação do Geo Obras: 

I. O titular da Unidade Gestora deverá informar ao Tribunal de Contas o 
servidor designado, preferencialmente efetivo, para responder pela 

coordenação das atividades relacionadas ao Sistema Informatizado de 
Controle de Obras Públicas – GEO-OBRAS TCEES;  

II. Os coordenadores do Geo Obras recebem um login e senha por email 
enviado pelo TCE-ES, através dos quais deverá habilitar seus operadores 

para inserirem os dados no sistema GEOOBRAS; 
III. O coordenador fica responsável em realizar o acompanhamento dos 

cadastramentos das informações e inserção dos documentos obrigatórios 
no Sistema Geo-Obras ES; 

IV. O preenchimento de dados e envio das informações dentro dos prazos 
estabelecidos é de inteira responsabilidade dos Operadores desta Corte de 

Contas, devendo realizar-se através dos usuários designados para tanto; 

V. Os OPERADORES das unidades gestoras credenciados pelo Coordenador 
fazem a inserção dos dados no sistema na medida em que as etapas da 

obra ou serviço de engenharia forem se processando (licitação, contratação 
e execução); 

VI. É obrigatória a inserção dos dados no Sistema Geo Obras. 
 

IX - DOS PROCEDIMENTOS  

Art. 13. O operador cadastrado devera lançar os seguintes documentos, 
observando os prazos para a remessa dos dados e a extensão de cada arquivo: 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

I. Documentos de Licitação, conforme Anexo da Resolução 245/2012i – “Geo 

Obras Es Obras E Serviços De Engenharia Documentos E Prazos Para 
Inserção”. 

II. Documentos de Contratos/Compras, conforme Anexo da Resolução 
245/2012i – “Geo Obras Es Obras E Serviços De Engenharia Documentos E 

Prazos Para Inserção”. 
III. Documentos da Execução, conforme Anexo da Resolução 245/2012i – “Geo 

Obras Es Obras E Serviços De Engenharia Documentos E Prazos Para 
Inserção”. 

X - DOS PRAZOS PARA ENVIO 

Art. 14. A intempestiva ou ausência de remessa das informações ao Tribunal de 
Contas, a Unidade Técnica responsável pelo TCEES, emitirá relatório de 

responsabilidade individual pelo descumprimento da obrigação, do gestor, do 
coordenador e do(s) operador(es), com a proposição da aplicação de multa em 

conformidade com o dispositivo no art. 135, IX. Da lei complementar nº. 
621/2012. 

§ 1º. - Os servidores envolvidos nesta normativa deverão observar 
RIGOROSAMENTE os prazos estipulados para o repasse das informações no 

Sistema Geo-Obras, para atendimento aos prazos estabelecidos na Resolução 
Normativa 245/2012 do TCE-ES e suas atualizações.  

 
§ 2º. - Os prazos para remessa dos dados, informações, documentos e as 

extensões dos arquivos a serem inseridos no Sistema relativos aos 
procedimentos de licitação, contratação e execução das obras e serviços de 

engenharia encontram-se definidos nesta Instrução Normativa.  
 

XI - DA EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA 

Art. 15. A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da administração especialmente designado, conforme dispõe o art. 

67 da Lei nº. 8.666/93. 

§ 1º. A obra deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas no contrato, conforme dispõe o art. 66 da Lei nº. 8.666/93; 
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§ 2º. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra devem ser 

inspecionados pela fiscalização, com vistas a se constar o atendimento às 
especificações, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

§ 3º. A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, do (s) responsável (is) pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º 
e 2º, da Lei Federal nº. 6.496/1977; 

 

XII - DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES 

Art. 16. O responsável pelo sistema on-line GEO-OBRAS deverá lançar todos os 
dados das obras exigidos no sistema informatizado de controle de obras da 

Câmara Municipal de Atílio Vivácqua/ES. Esses lançamentos digitais, nos 

sistemas de controle de obras, deverão ser realizados seguindo os prazos 
estipulados no Geo-obras, sob pena de responsabilidade solidária a eventuais 

danos causados ao município; 

§ 1º. O responsável pelo sistema on-line GEO-OBRAS deverá fornecer as 
informações e arquivos referentes às obras ao servidor responsável pela 

operação do sistema on-line GEO-OBRAS do TCE - Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo. 

§ 2º. O servidor responsável pelo sistema on-line GEO-OBRAS do TCE/ ES, 
deverá efetuar os devidos lançamentos no sistema obedecendo aos prazos do 

TCE/ ES, sob pena de responsabilidade solidária nos termos da legislação 
vigente. 

§ 3º. Os locais de obras deverão ser abertos sem restrições para o Controle 

Interno quando das fiscalizações “In Loco”. 

 

XIII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DAS OBRAS: 

Art. 17. O recebimento provisório da obra deve ser feito pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, 
conforme art. 73 da lei 8.666/93. 
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Art. 18.  O recebimento definitivo da obra deve ser feito por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando o disposto no art.69 da Lei nº. 8.666/93. O prazo máximo de 

assinatura entre o termo provisório e o termo definitivo não deverá ser maior 
que 90 (noventa) dias; 

Art. 19.  Os termos de recebimento deverão ser emitidos em 4 (quatro) vias, 

sendo: uma para arquivo próprio; uma para a contratada; uma para o setor de 
patrimônio e uma para a contabilidade. 

Parágrafo único.  É recomendada a criação de arquivo fotográfico, mesmo que 
digital, durante as fiscalizações de obras e serviços. 

Art. 20.  Todas as medições e termo de recebimento (provisório e definitivo) das 

obras deverão ser arquivados pelo responsável pela fiscalização na Unidade DAF, 
bem como os respectivos contratos e aditivos, inclusive de seus arquivos digitais 

que deverão ser encaminhados para inserção no sistema Geo-obras. 

 

XIV - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 21. O processo administrativo é um procedimento voltado para apurar 
responsabilidade de servidores pelo descumprimento de normas de controle 

interno sem dano ao erário, mas, caracterizado como grave infração. 

§ 1º. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será 
também objeto de infração passível de Improbidade Administrativa de acordo 

com a lei Federal nº. 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§ 2º. A autoridade que tiver ciência ou pelo controle interno, de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou inquérito administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla 

defesa. 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 22.  Toda a obra pública deverá ter placa de identificação, com pelos menos 

os seguintes indicativos: programa, ação, contratada, valor, prazo, valor de 
convênio e valor de contrapartida, quando for o caso, número de famílias 

beneficiadas e a população da cidade. 

§ 1º. Toda obra pública deverá ser averbada na respectiva matrícula no Cartório 
de Registro de Imóveis. 

§ 2º. Todos os setores envolvidos deverão observar e seguir rigorosamente o 
que dispõe esta instrução normativa que normatiza os procedimentos para 

remessa do sistema GEO-OBRAS ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo. 

§ 3º. Os Gestores nomeados para acompanhamento das obras deverão observar 

o cumprimento desta norma, bem como sugerir medidas de aperfeiçoamento a 
fim de melhorar a sua organização e maximizar os controles. 

§ 4º. Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta norma interna 
deverão ser solucionadas junto ao Controle Interno. 

§ 5º. Se houver atraso no recebimento das parcelas em razão de modificações 

na execução do projeto sem a autorização prévia do Órgão Concedente, será 
responsabilizado o Agente Público que determinou a ordem. 

Art. 23.  Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 24. Revoga-se as disposições em contrário 

 

Integram a esta Instrução Normativa o Anexo I. 
 

 
Atílio Vivácqua, 03 de novembro de 2015. 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 

 
 

Ozeas Gomes Dias 
Unidade de Diretoria de Administração e Finanças  
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Ciente e De Acordo: 
 

Romildo Sergio Abreu Machado 
Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

 

 

 
 

 

 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES 

PÚBLICAS E CERIMONIAL 
SICORCE 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONTROLE INTERNO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SICORCE Nº 01/2013 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 28/11/2013 
 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SICORCE 01/2013 
 

Unidade Responsável: Unidade de Gabinete da Presidência 
 

 
 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer os procedimentos cabíveis ao serviço de Comunicação, Relações 

Públicas e Cerimonial no âmbito da Câmara Municipal. 
 

 
II - ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a Unidade de Gabinete da Presidência e ao Órgão de Departamento de 

Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial. 
 

 
III – CONCEITOS 

 
1 – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E 

CERIMONIAL - DECORCE 
 

O Departamento de Comunicação Relações Públicas e Cerimonial é o órgão ligado 

diretamente ao Gabinete do Presidente que tem por finalidade a direção, 

orientação e supervisão das atividades relativas aos serviços de a promoção, a 

divulgação e realização das Atividades de comunicação divulgação, relações 

pública e de cerimonial compreendendo: 

1.1 - Promover a divulgação dos atos e acontecimentos de natureza pública e 

social, do Município e dos diversos setores da Câmara Municipal. 
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1.2 - Preparar informativo mensal das atividades do Legislativo Municipal. 

1.3 - Promover a publicação integrada de matérias de interesse da Câmara e da 

população em geral, através de boletins, informativos, jornais, veículos de 

informação eletrônica mantendo sua periodicidade; 

1.4 - Prestar assessoria de comunicação ao Presidente, aos demais vereadores e 

a todos os setores da Câmara Municipal, objetivando uma ampla divulgação 

dos trabalhos legislativos. 

1.5 - Realizar diligências de caráter informativo no âmbito municipal, conforme 

determinação da Presidência. 

1.6 - Ter sob seu comando e sob a sua responsabilidade os setores de 

propaganda, publicidade e afins. 

1.7 - Coordenar as atividades de apoio administrativo relativas a organização de 

recepções e solenidades oficiais em que estiver programada a participação do 

Presidente; 

1.8 - Receber, orientar e acompanhar autoridades e convidados em visitas oficiais 

à Câmara e ao Município;  

1.9 - Manter cadastro atualizado de autoridades civis, militares e eclesiásticas, 

para fins de correspondência protocolar; 

1.10- Redigir e expedir convites e cumprimentos sociais do Presidente e Demais 

Vereadores;  

1.11- Organizar recepções, almoços e jantares promovidos pela Câmara 

Municipal, quando determinado;  

1.12- Orientar a correspondência oficial, nos aspectos pertinentes ao cerimonial. 

1.13- Elaborar programações relativas a solenidades e visitas oficiais de 

autoridades de outros municípios; 

1.14- Supervisionar, orientar e controlar as atividades desenvolvidas pelos 

funcionários sob sua responsabilidade; 
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1.15- Manter atualizados todos os cadastros de informações pertinentes e 

necessárias ao desenvolvimento das ações de cerimonial. 

1.16- Exercer outras atividades correlatas. 

 

2 - Poderá, a Câmara Municipal, através de sua Mesa Diretora, 

instituir veículo informativo oficial, a fim de dar publicidade aos assuntos 

relativos à Câmara Municipal. 

 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Lei Federal nº 5.700/1971 

Decreto nº 70.274/1972 
Lei Municipal nº 872/2010 

Lei Orgânica do Município 
Instrução Normativa SCI 01/2013 

Demais normas aplicáveis. 
 

 
 

V – RESPONSABILIDADES 

1 -  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 

Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
 

2 – Das Unidades Executoras: 
 

Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 
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Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
 

3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao SICORCE, propondo alterações na Instrução Normativa 

para aprimoramento dos controles. 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 – Quanto aos serviços de Comunicação e Relações Públicas: 

1.1.1 - O Providenciar, junto à imprensa, as retificações de textos dos atos 

publicados, e rever os atos antes de enviá-los para publicação. 

1.1.2 - Promover o recebimento da correspondência dirigida aos Vereadores e 

aos órgãos da Câmara e providenciar sua distribuição. 

1.1.3 - Planejar e promover a divulgação das atividades da Câmara; 

1.1.4 - Fazer os registros, relativos às audiências, visitas, conferencias e reuniões 

de que deva participar ou em que tenha interesse o Presidente; 

1.1.5 - Apreciar as relações existentes entre a Câmara e o publico em geral, 

propondo medidas para melhorá-las; 

1.1.6 - Programar solenidades, expedir convites e anotar todas as providencias 

que se tornarem necessárias ao fiel cumprimento dos programas; 
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1.1.7 - Promover a organização e a publicação de informativo periódico oficial 

contendo os assuntos relacionados à Câmara Municipal; 

1.1.8 - Outras atividades correlatas. 

 

1.2 – Quanto aos serviços de Rádio e TV: 

1.2.1 - Promover a divulgação dos atos e sessões da Câmara Municipal; 

1.2.2 - Promover o intercâmbio cultural, compreendendo entrevistas, 

reportagens, tomadas de depoimentos e divulgação de atos e fatos que 

promovam o Município de Atílio Vivacqua; 

1.2.3- Providenciar, junto aos órgãos da imprensa escrita e falada, a cobertura 

jornalística de todas as atividades e de atos de caráter publico da Câmara; 

1.2.4 - Preparar matéria destinada à divulgação; 

1.2.5 - Planejar e divulgar as atividades sociais internas da Câmara; 

1.2.6 - Promover a documentação em áudio e vídeo das sessões e outros eventos 

relacionados a atividade administrativa e legislativa da Câmara Municipal.   

1.2.7 - Outras atividades correlatas. 

1.3 – Quanto aos serviços de Cerimonial: 

1.3.1 - Coordenar as atividades relativas a organização de recepções, eventos e 

solenidades oficiais em que estiver programada a participação do 

Presidente; 

1.3.2 - Receber, orientar e acompanhar autoridades e convidados em visitas 

oficiais à Câmara e ao Município;  

1.3.3 - Manter cadastro atualizado de autoridades civis, militares e eclesiásticas, 

para fins de correspondência protocolar; 

1.3.4 Redigir e expedir convites e cumprimentos sociais do Presidente e Demais 

Vereadores;  
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1.3.5 Organizar rituais de recepções, almoços e jantares promovidos pela 

Câmara Municipal, quando determinado;  

1.3.6 Orientar a correspondência oficial, nos aspectos pertinentes ao cerimonial. 

1.3.7 Elaborar programações relativas a solenidades e visitas oficiais de 

autoridades de outros municípios; 

1.3.8 Supervisionar, orientar e controlar as atividades desenvolvidas pelos 

funcionários sob sua responsabilidade; 

1.3.9 Manter atualizados todos os cadastros de informações pertinentes e 

necessárias ao desenvolvimento das ações de cerimonial. 

1.3.10 Exercer outras atividades correlatas. 

 

 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 

pena de sanções legais cabíveis. 
 

Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I e II. 

 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno, ao Responsável pelo Sistema de 
Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial e a Unidade de Gabinete da 

Presidência. 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

 
 

Atílio Vivácqua, 28 de novembro de 2013. 
 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
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Vânia Teodoro Marques 
Responsável pelo Sistema de Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial – 

Portaria nº 30/13 
 

 
 

Ciente e De Acordo: 
Romildo Sérgio Abreu Machado 

Presidente da Câmara/Responsável pela Unidade de Gabinete da Presidência 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 

FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

 

 
 

 
 

 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SCI 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONTROLE INTERNO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº01/2013 
 

 
Versão: 01 

Aprovação em: 30/08/2013 
Ato de aprovação: Instrução Normativa SCI nº01/2013 

Unidade Responsável: Unidade Central do Sistema de Controle Interno 
 

 

I – FINALIDADE 
 

Dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de 
trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura da Câmara 

Municipal, objetivando a implementação de procedimentos de controle (“Normas 
das normas”). 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal, 

quer como executora de tarefas quer como fornecedores ou recebedores de 
dados e informações em meio documental ou informatizado. 

 
III – CONCEITOS 

 

1 – Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 

padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho. 
 

2 – Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle 
Coletânea de Instruções Normativas. 

 
3 – Fluxograma 

Demonstração gráfica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema 
administrativo, com a identificação das unidades executoras. 

 
4 – Sistema 

Conjunto de ações que, coordenadas, concorrem para um determinado fim. 
 

5 – Sistema Administrativo 
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Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, 

distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação 
técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado. 

 
 

 
6 – Ponto de Controle 

Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de 
trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua 

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum 
procedimento de controle. 

 
7 – Procedimentos de Controle 

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a 
conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando 

restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o 

patrimônio público. 
 

8 – Sistema de Controle Interno 
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas 

administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a 
coordenação, orientação técnica e supervisão da unidade responsável pela 

coordenação do controle interno. 
 

 
IV – BASE LEGAL 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto das ações, de 

responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, no sentido da 
implementação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua, sobre o qual dispõe os artigos 31, 70 e 64 da Constituição 

Federal/1998, 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, 59 da Lei Complementar 
nº101/2000 e 86 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, além da Lei Complementar Nº 872/2010, que dispõe sobre a Central de 
Controle Interno da Câmara Municipal amparada pela Lei Complementar 

Municipal Nº1023/2013. 
 

 
V – ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
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As Instruções Normativas fundamentam-se na necessidade de padronização de 

procedimentos e do estabelecimento de procedimentos de controle, tendo em 
vista as exigências legais ou regulamentares, as orientações da administração e 

as constatações da unidade responsável pela coordenação do controle interno na 
Câmara Municipal, decorrentes de suas atividades de auditoria interna. 

Cabe á unidade que atua como órgão central de cada sistema administrativo, que 
passa a ser identificada como “Unidade Responsável” pela Instrução Normativa, a 

definição e formatação das Instruções Normativas inerentes ao sistema. 
As diversas unidades da estrutura organizacional que se sujeitam á observância 

das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle estabelecidos na 
Instrução Normativa passam a ser denominadas “Unidades Executoras”. 

 
 

 
VI – RESPONSABILIDADES 

 

1 – Do Órgão Central do Sistema Administrativo (unidade responsável 
pela Instrução Normativa): 

 
- Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do Controle Interno (Unidade Central) para definir 
as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle, com objetivo de elaboração das Instruções 
Normativas; 

- Obter a aprovação da Instrução Normativa e promover a sua divulgação e 
implementação; 

- Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
2 – Das Unidades Executoras: 

 

- Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na 
fase de sua formatação, quanto ao fornecimento de informações e á participação 

no processo de elaboração; 
- Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo 
em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional; 
- Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os funcionários da unidade, 

zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 
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- Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 
3 – Da Unidade Central do Controle Interno: 

 
- Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em 

suas atualizações, em especial no que tange á identificação e avaliação dos 
pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

- Através da 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; 

- 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. 

 
 

VII – FORMATO E CONTEÚDO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
 

O formato do presente documento serve como modelo-padrão para as Instruções 
Normativas, que deverão conter os seguintes campos obrigatórios: 

 
 

 
1 – Na Identificação: 

a) Número da Instrução Normativa 
A numeração deverá ser única e seqüencial para cada sistema administrativo, 

com a identificação da sigla do Sistema antes do número e aposição do ano de 
sua expedição. 

Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S.... Nº.../20XX. 

 
b) Indicação da versão 

Indica o número da versão do documento, atualizado após alterações. 
Considera-se nova versão somente o documento pronto, ou seja, aquele que, 

após apreciado e discutido pela Unidade Central de Controle Interno e 
aprovado. 

 
c) Aprovação 
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A aprovação da Instrução Normativa ou suas alterações será sempre dos 

responsáveis pelo Sistema Central de Controle Interno da Câmara Municipal. 
Formato da data: ...../...../20XX. 

 
d) Ato da Aprovação 

Indica o tipo e número do ato que aprovou o documento original ou suas 
alterações. 

Sempre que a Instrução Normativa motivar efeitos externos á Administração, 
ou nas situações em que seja conveniente maior divulgação, a aprovação 

deverá ocorrer através de Ato Legislativo, de autoria do Presidente da 
Câmara, após certificação dos responsáveis pelo Controle Interno. 

 
e) Unidade Responsável 

Informa o nome da unidade responsável pela Instrução Normativa 
(departamento, Diretoria, Setor), que atua como órgão central do Sistema 

Administrativo a que se referem as rotinas de trabalho objeto do documento. 

 
2 – No Conteúdo: 

 
a) Finalidade 

Especificar de forma sucinta a finalidade da Instrução Normativa, que pode ser 
identificada mediante uma avaliação sobre quais os motivos que levaram a 

conclusão da necessidade de sua elaboração. Dentro do possível, indicar onde 
inicia e onde termina a rotina de trabalho a ser normatizada. 

 
b) Abrangência 

Identificar o nome das unidades executoras. Quando os procedimentos 
estabelecidos na Instrução Normativa devem ser observados, mesmo que 

parcialmente, por todas as unidades da estrutura organizacional, esta 
condição deve ser explicada. 

 

c) Conceitos 
Têm por objetivo uniformizar o entendimento sobre os aspectos mais 

relevantes inerentes ao assunto objeto da normatização. Especial atenção 
deverá ser dedicada a esta seção nos casos da Instrução Normativa abranger 

a todas as unidades da estrutura organizacional. 
 

d) Base legal e regulamentar 
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Indicar os principais instrumentos legais e regulamentares que interferem ou 

orientam as rotinas de trabalho e os procedimentos de controle a que se 
destina a Instrução Normativa. 

 
e) Responsabilidades 

Esta seção destina-se á especificação das responsabilidades específicas da 
unidade responsável pela Instrução Normativa (órgão central do respectivo 

sistema administrativo) e das unidades executoras, inerentes á matéria objeto 
da normatização. Não se confundem com aquelas especificadas no item VI 

deste documento. 
 

f) Procedimentos 
Tratam da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle. 

 
g) Considerações finais 

Esta seção é dedicada à inclusão de orientações ou esclarecimentos adicionais, 

não especificadas anteriormente, tais como: 
 

- medidas que poderão ser adotadas e/ou conseqüências para os casos de 
inobservância ao que está estabelecido na Instrução Normativa; 

- situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou 
parcial ao que está estabelecido; 

- unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos a respeito da 
aplicação da Instrução Normativa. 

 
 

VIII – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 
NORMATIVAS 

 
Com base na análise preliminar das rotinas e procedimentos que vêm sendo 

adotados em relação ao assunto a ser normatizado, deve-se identificar, 

inicialmente, as diversas unidades da estrutura organizacional que tem 
alguma participação no processo e, para cada uma, quais as atividades 

desenvolvidas, para fins da elaboração do fluxograma. 
 

Também devem ser identificados e analisados os formulários utilizados para o 
registro das operações e as interfaces entre os procedimentos manuais e os 

sistemas computadorizados (aplicativos). 
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A Demonstração gráfica das atividades (rotinas de trabalho e procedimentos 

de controle) e dos documentos envolvidos no processo, na forma de 
fluxograma, deve ocorrer de cima para baixo e da esquerda para direita, 

observando-se os padrões e regras geralmente adotados neste tipo de 
instrumento que identifiquem, entre outros detalhes, as seguintes 

ocorrências: 
 

- início do processo (num mesmo fluxograma pode haver mais de um ponto 
de início, dependendo do tipo de operação); 

- emissão de documentos; 
- ponto de decisão; 

- junção de documentos; 
- ação executada (análise, autorização, checagem de autorização, 

confrontação, baixa, registro, etc.). Além das atividades normais, inerentes ao 
processo, devem ser indicados os procedimentos de controle aplicáveis. 

 

As diversas unidades envolvidas no processo deverão ser segregadas por 
linhas verticais, com a formação de colunas com a identificação de cada 

unidade ao topo. No caso de um segmento das rotinas de trabalho ter que ser 
observado por todas as unidades da estrutura organizacional, a identificação 

pode ser genérica, como por exemplo: “área requisitante”. 
 

Se uma única folha não comportar a apresentação de todo o processo, serão 
abertas tantas quantas necessárias, devidamente numeradas, sendo que 

neste caso devem ser utilizados conectores, também numerados, para que 
possa ser possível a identificação da continuidade do fluxograma na folha 

subsequente, e vice-versa. Procedimento idêntico deverá ser adotado no caso 
da necessidade do detalhamento de algumas rotinas específicas em folhas 

auxiliares. 
 

O fluxograma, uma vez consolidado e testado, orientará a descrição das 

rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle na Instrução Normativa e 
dela fará parte integrante como anexo. 

 
As rotinas de trabalho e os procedimentos de controle na Instrução Normativa 

deverão ser descritos de maneira objetiva e organizada, com o emprego de 
frases curtas e claras, de forma q não facultar dúvidas ou interpretações 

dúbias, com uma linguagem essencialmente didática e destituída de termos ou 
expressões técnicas, especificando o como fazer para a operacionalização das 

atividades, identificando os respectivos responsáveis e prazos. 
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Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários para a clara 
compreensão de tudo que deverá ser observado no dia-a-dia, em especial 

quanto aos procedimentos de controle cuja especificação não consta do 
fluxograma. Incluem-se neste caso, por exemplo: 

 - especificação dos elementos obrigatórios em cada documento; 
 - destinação das vias dos documentos; 

 - detalhamento das análises, confrontações e outros procedimentos de 
controle a serem executados em cada etapa do processo; 

 - relação de documentos obrigatórios para a avaliação da operação; 
 - aspectos legais ou regulamentares a serem observados; 

 - os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao 
processo (controle de acesso lógico as rotinas e bases de dados dos sistemas 

aplicativos, crítica nos dados de entrada, geração de cópias back-up, etc.). 
Quando aplicáveis, os procedimentos de controle poderão ser descritos á 

parte, na forma de check list, que passarão a ser parte integrante da 

Instrução Normativa como anexo. Neste caso, a norma deverá estabelecer 
qual a unidade responsável pela sua aplicação e em que fase do processo 

deverá ser dotado. 
 

No emprego de abreviaturas ou siglas, deve-se identificar o seu significado, 
por extenso, na primeira vez que o termo for mencionado no documento e, a 

partir daí, pode ser utilizada apenas a abreviatura ou sigla, como por 
exemplo: Departamento de Recursos Humanos – DRH; Tribunal de Contas do 

Estado – TCE. 
 

Uma vez concluída a versão final da Instrução Normativa ou de sua 
atualização, a minuta deve ser encaminhada á Unidade Central do Interno, 

responsável pela coordenação do Controle Interno, que aferirá a observância 
desta norma e avaliará os procedimentos de controle, podendo propor 

alterações, quando cabíveis. 

 
Devolvida a minuta pela Unidade de Coordenação do Controle Interno á 

Unidade responsável pela Instrução Normativa, esta a encaminhará para 
aprovação e posteriormente, providenciará sua divulgação e implementação. 

 
IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto á Unidade Central de Controle Interno, por seu responsável o 
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Controlador Geral que, por sua vez, através de procedimentos de auditoria 

interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional. 

 
Esta normatização será encaminhada a todas as unidades da estrutura 

organizacional da Câmara Municipal para ciência e cumprimento dos 
ordenamentos. 

 
Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir de sua publicação. 

 
 

 
Atílio Vivácqua, 30 de agosto de 2013. 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
 

Ciente e De acordo:  
 

Romildo Sergio Abreu Machado 
Presidente da CMAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I 
RELAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº02/2013 

 

 
Versão: 01 

Aprovação em: 27/12/2013 
Ato de aprovação: Instrução Normativa SCI nº02/13 

Unidade Responsável: Unidade Central do Sistema de Controle Interno 
 

 
I – FINALIDADE 

 
Dispor sobre a padronização de procedimentos para a realização de Auditoria 

Interna nos setores da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, objetivando 
discipliná-los conforme o planejamento e metodologia de trabalho e, se for o 

caso, aprimorá-los. 
 

 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange a todas as Unidades da Estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua, quando no exercício de atividades relacionadas a esta Instrução 

Normativa, quer como executoras de tarefas, como fornecedoras ou recebedoras 
de dados e informações em meio documental ou informatizado. 

 
III – CONCEITOS 

 
1. Auditoria 

Estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, 
rotinas e demonstrações financeiras de uma entidade; 

 
2. Auditoria Interna 

Constitui o conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a 

integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, 
contábeis, financeiras e operacionais da entidade; 

 
3. Papéis de Trabalho 

Formam o conjunto de formulário e documentos que contêm as informações e 
apontamentos obtidos pelo auditor durante seu exame, bem como as provas e 
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descrições dessas realizações; constituem a evidência do trabalho executante e o 

fundamento de sua opinião; 
 

4. Relatórios 
Relatórios técnicos são documentos que apresentam os resultados de uma 

investigação de pesquisa ou estudo, realizados por um indivíduo ou grupo de 
indivíduos do Órgão/Instituição. 

 
IV – BASE LEGAL 

 
Constituição Federal 

Constituição Estadual 
Lei Complementar nº 101/2000 

Lei Orgânica Municipal 
Lei nº 871/2010 

Lei nº 872/2010 

Resolução nº 09/2013 
Instrução Normativa SCI nº01/2013 

Demais normas aplicáveis 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Do Controlador:  
 

 Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, 
mantendo-a atualizada; 

 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações desta Instrução 
Normativa; 

 Orientar e supervisionar os Auditores na realização de auditorias internas; 
 Revisar os papéis de trabalhos e relatórios referentes às auditorias 

realizadas internamente; 

 Informar por escrito, ao Executivo, a prática de atos irregulares ou ilícitos; 
 Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 

exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, 
utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para 

expedição de recomendações. 
 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com os 

auditores, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização 

ou expansão; 
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 Assinar os Relatórios de Auditoria Interna e Parecer Conclusivo e 

encaminhar ao Presidente da Câmara; 
 Promover o atendimento da equipe do Controle Externo junto aos 

Sistemas administrativos de Controle Interno da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua. 

 
2. Dos Auditores Internos: 

 
 Atender às solicitações do Controlador, quanto ao fornecimento de 

informações e à participação no processo de Auditoria e atualizações de 
Normas; 

 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 
Administração, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 
quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e 

informações; 

 Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude 
de independência, serenidade e imparcialidade; 

 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 
procedimentos de controle inerentes ao SCI (Sistema de Controle Interno), 

propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos 
controles; 

 Informar por escrito, ao Controlador Interno, a prática de atos irregulares 
ou ilícitos levando em consideração os termos da Lei nº 871/2010 e 

872/2010; 
 Fazer Auditoria Interna emitindo opiniões em forma de relatório; 

 Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 
exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, 

utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para 
expedição de recomendações. 

 Alertar as unidades responsáveis pelas Instruções Normativas 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; 
 Promover estudos de simplificação de rotinas de trabalho; 

 Auxiliar o Controlador Interno da Câmara, nos processos de tomada de 
decisões através de análises dos problemas submetidos à sua 

consideração, com o oferecimento de soluções alternativas, objetivas e 
suas prováveis consequências; 
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 Verificar a exatidão e legalidade da documentação licitatória da despesa 

antes da emissão do empenho; 
 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e 
informações; 

 Orientar e apoiar o Controlador Interno, bem como responder às consultas 
por este formulada. 

 
 

 
VI – PROCEDIMENTOS 

 
1. Do planejamento: 

 A Controladoria Interna, com base nas prioridades do Município, elaborará 
o Programa Anual de Auditoria Interna – PAAI, identificando órgão e data 

para cada verificação. 

 
      2. Do comunicado: 

 A Controladoria Interna emitirá e encaminhará um ofício ao órgão a ser 
auditado, com cinco (05) dias úteis de antecedência ao procedimento; 

 A Controladoria Interna poderá, neste mesmo ofício, solicitar que sejam 
providenciados alguns documentos, para adiantar o processo no dia da 

auditoria; 
 A Unidade de Sistema Administrativo/Órgão a ser auditado, deverá 

providenciar a documentação requisitada, e entregar aos Auditores no 
início dos procedimentos; 

 O responsável pela Unidade de Sistema Administrativo/Órgão a ser 
auditado deverá estar presente no dia da verificação; 

 Caso o responsável pela Unidade de Sistema Administrativo/Órgão a ser 
auditado não poder fazer presença deverá indicar um responsável para 

acompanhar os Auditores nos momentos da realização da auditoria ou 

inspeção In loco. 
 

3. Da auditoria: 
 A Auditoria Interna, baseada em seu planejamento e no ofício encaminhado 

ao órgão que será fiscalizado/auditado, iniciará os trabalhos de auditoria; 
 Os questionamentos, análises e verificações, serão baseados no Programa 

de Trabalho específicos para cada área; 
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 Havendo necessidade de aprofundar as verificações em uma determinada 

área, os Auditores poderão questionar solicitar ou analisar outros itens não 
constantes do Programa de Trabalho; 

 Durante os procedimentos de auditoria, os Auditores deverão registrar 
todas as informações relevantes no Papel de Trabalho, documento cuja 

finalidade é colher elementos comprobatórios suficientes para apoiar, no 
futuro, o Relatório de Auditoria; 

 Nenhum documento poderá ser sonegado aos Auditores e Controlador. 
 

4. Do Relatório de Auditoria: 
 Após a conclusão dos procedimentos de auditoria, deverá ser emitido um 

Relatório de Auditoria, em três vias, registrando as inconformidades 
encontradas, bem como as possíveis recomendações para solucionar os 

itens irregulares; 
 O Relatório de Auditoria deverá ser encaminhado ao Responsável pela 

Unidade auditada e á Presidência da Câmara assinado pelo Controlador 

Interno, na falta deste, pelos Auditores com assinatura em conjunto; 
 O Responsável pela Unidade auditada, de posse do Relatório de Auditoria, 

se encarregará de cientificar e cobrar soluções dos responsáveis pela 
regularização dos itens apontados; 

 O Responsável pela Unidade auditada deverá encaminhar um Ofício à 
Controladoria Interna, informando sobre a regularização dos itens 

apontados, em até 30 dias após o recebimento do Relatório de Auditoria; 
 Se caso a Controladoria Interna não receber este Ofício dentro do prazo 

estabelecido, deverá ser encaminhado imediatamente um Ofício ao 
Presidente da Câmara Municipal comunicando o fato, nos termos das Leis 

Municipais Nº 871/2010 e Nº 872/2010. 
 

5. Do arquivamento e segurança dos documentos: 
 Os papéis de trabalho e os Relatórios de Auditoria deverão ser arquivados 

em pasta própria e em local seguro, com acesso restrito aos membros do 

Controle Interno, ou ao servidor responsável pelo órgão auditado; 
 À medida que a Controladoria Interna for recebendo os ofícios de resposta 

das Unidades notificadas, estes deverão ser anexados ao respectivo 
Relatório de Auditoria. 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os Auditores juntamente com o Controlador Interno, poderão fazer visitas de 

rotina, sem antecipação de data, para verificar o funcionamento dos setores, 
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andamento dos serviços, cumprimento de carga horária e outros. Nas visitas de 

rotina poderão ser solicitados documentos, cartões pontos, relatório de 
frequência, agenda de marcações e outros que se fizerem necessários.  

Ficará a cargo da Controladoria, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea 
das instruções normativas, com a finalidade de elaborar o Manual de Rotinas 

Internas e Procedimentos de Controle da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, 
atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou 

alterações nas mesmas. 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à Controladoria da Câmara, por sua vez, através de procedimentos de 
checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de 

seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
A presente Instrução Normativa deverá no que couber ser adaptada a realidade 

da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, bem como, observar a legislação 
Municipal ou Instruções do Tribunal de Contas do Estado. 

Integram a esta Instrução Normativa o Anexo, I e II. 

 
 

 
 

 
Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
  

 
 

 
 

Ciente e De Acordo:  
  

Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
FLUXOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº03/2013 

 

 
Versão: 01 

Aprovação em: 27/12/2013 
Ato de aprovação: Instrução Normativa SCI nº03/13 

Unidade Responsável: Unidade Central do Sistema de Controle Interno 
 

 
I – FINALIDADE 

 
Esta Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 

procedimentos para envio de documentos contábeis, patrimoniais, fiscais e 
demais informações necessárias a realização do controle externo, exercido pelas 

equipes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, atendendo o princípio 
da eficiência.  

 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange as unidades executoras responsáveis pelo sistema contábil, gestão 
fiscal, patrimonial, pessoal e demais unidades fornecedoras ou recebedoras de 

dados e informações em meio documental ou informatizado, no âmbito do Poder 
Legislativo do Município de Atílio Vivácqua, Estado do Espírito Santo.  

 
 

III - ORIGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA  
 

 Esta Instrução Normativa fundamenta-se na necessidade de orientar e 
normatizar procedimentos para o envio de documentos e informações ao Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, no que se refere a Remessas de 
Documentos e Informações Obrigatórias.  

 

 
 

IV - DAS RESPONSABILIDADES  
  

1.1 -  - A remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do 
Estado, conforme o disposto nesta Instrução Normativa estará sob a 

responsabilidade direta das seguintes Unidades:  
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I. Unidade de Controle Interno;  
II. Presidência;  

III. Unidades Executoras;  
  

1.1.1 -  As Unidades mencionadas exercerão suas competências na forma desta 
Instrução Normativa, das Orientações de Remessa de Documentos e Informações 

disponível no site do TCE-ES e demais legislações sobre a matéria.  
  

  
V - DA REMESSA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIOS  

  
1.1 - 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 necessárias para o envio:  

  

I. Das peças de planejamento;  
II. Da Prestação de Contas anuais  

III. Dos Balancetes mensais;  
IV. De Concurso público.  

   
1.1.1 -  Cada Unidade Executora deverá montar o processo, enviar para a UCI 

para conferência conforme as normas do Tribunal de Contas do Estado (check 
list). Constatada a falta de informações, a UCI solicitará a Unidade Executora à 

adequação do processo nos moldes de TCE-ES.  
  

1.1.2 -  Estando às informações completas e precisas, a Unidade Executora 
solicitará a elaboração de ofício e acompanhará o processo de envio para 

protocolizar a documentação no Tribunal de Contas do Estado.  
  

VI - DAS REMESSAS DOS INFORMES DO SISAUD – SISTEMA 

INFORMATIZADO DE SUPORTE A AUDITORIA  
  

1.1 - Compete ao Departamento de Contabilidade:  
  

1.1.1 - Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, o sistema de remessa por 
meio magnético e processamento dos dados referentes às prestações de contas 

bimestrais, abertura do exercício e informações adicionais, pelos entes 
municipais.  

  



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

1.2 - A Contabilidade, responsável pelas informações do sistema, deverá 

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

  
  

VII - DAS REMESSAS DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO – JUSTIFICATIVA / DEFESA  

  
1.1 -  O Presidente receberá as notificações do Tribunal de Contas do Estado e 

fará sua observância, analisando a necessidade de elaborar defesa ou 
justificativa. 

 
 

1.1.2 -  Caso não seja causa de defesa ou justificativa, encaminharão o alerta 
recebido para o seu devido conhecimento e arquivamento pela Unidade 

Executora.  

 
1.1.2 -  Realizada a análise, sendo necessário formular defesa ou justificativa, 

encaminharão para a Unidade de Controle Interno da Câmara.  
  

1.2  - A Unidade de Controle Interno da Câmara, 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 UCI.  
  

1.2.1 -  A Unidade de Controle Interno, após receber o processo de defesa, junto 
com Procuradoria Geral da Câmara, fará nova análise do conteúdo. Caso os 

documentos ou informações não estiverem conforme solicitado devolverá para a 
devida correção.  

  

1.3  - A Unidade Executora responsável pela defesa ou justificação, deverá 
observar o prazo de envio determinado pelo TCE-ES.  

  
1.4 -  A Procuradoria Geral da Câmara analisará a defesa e poderá decidir por:  

  
1.4.1 -  Devolver à Unidade Executora, se entender necessário o ajuste na defesa 

ou justificativa;  
1.4.2 -  Configurar a processo nos moldes jurídicos exigidos;  
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1.5 - Depois de concluído o processo de defesa ou justificativa, a Procuradoria 

Geral da Câmara encaminhará o mesmo ao Presidente, para conhecimento, 
assinatura e envio ao TCEES 

 
 

VIII -  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

1 – Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 
pena de sanções legais cabíveis. 

 
1 - Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I e II. 

 
 

3 - Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão 
ser solucionadas junto ao Controle Interno e a Unidade de Contabilidade. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 

Ciente e De Acordo:  
  

Romildo Sergio Abreu Machado 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
PROCEDIMENTOS PARA REMESSA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ES 

JUSTIFICATIVA/DEFESA 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº04/2013 
 

 
Versão: 01 

Aprovação em: 27/12/2013 
Ato de aprovação: Instrução Normativa SCI nº04/13 

Unidade Responsável: Unidade Central do Sistema de Controle Interno 
 

 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer normas e procedimentos a serem observados por toda Órgão quando 
do atendimento às equipes de controle externo do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo – TCE/ES, por ocasião das auditorias e inspeções, bem como 
definir responsabilidades pelo descumprimento das regras desta Instrução 

Normativa.  
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da Câmara Municipal, 
no que couber, quando do atendimento às equipes de controle externo do 

TCE/ES.  
 

 

 
III – CONCEITOS 

  
1 – Instrução Normativa  

  
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 

padronização na execução das atividades e rotinas de trabalho, estabelecendo 
elementos de controle.  

  
2 – Sistema de Controle Interno – SCI:  

  
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nas diversas unidades 

administrativas, executados ao longo da estrutura organizacional sob a 
coordenação, orientação técnica e supervisão da Controladoria atuante como 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI.  
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3 – Órgão Central do Sistema ou Unidade Responsável – Unidade Central 

de Controle Interno (UCCI).  
  

Unidade da estrutura organizacional à qual compete, de acordo com suas 
atribuições institucionais, responder pela coordenação dos procedimentos de 

controle visando o correto exercício das atividades e o cumprimento da 
legalidade, o que deverá ser feito com o suporte da Unidade de Diretoria de 

Administração e Finanças. 
  

  
4 – Unidade de Diretoria de Administração e Finanças 

  
Unidade responsável pela centralização, a nível operacional, das rotinas e 

procedimentos as atividades relacionadas aos registros contábeis, orientando as 
demais unidades.  

  

5 – Unidades Executoras 
  

Todas as unidades da estrutura organizacional que se sujeitarão à observância da 
presente Instrução Normativa, quando do atendimento às equipes de controle 

externo.  
  

6 – Procedimentos de Controle  
  

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a 
conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando 

restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades (Check-List de 
Controle Interno).  

  
7 – Fluxograma  

  

Demonstração gráfica das rotinas de trabalho, relacionadas ao Sistema 
Administrativo, com a identificação das etapas a serem percorridas, que vai 

desde a recepção até o atendimento/fornecimento de informações e/ou 
documentos solicitados pelas referidas equipes.  

 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
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A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade 

da Controladoria da Câmara Municipal, no sentido da implementação do Sistema 
de Controle Interno, 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 das Leis Municipais n°. 872/2010 e Resolução 09/2013 que dispõem 
respectivamente sobre o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal, bem 

como acerca da Lei Complementar nº 1023/2013 no âmbito Municipal. 
 

 
V – RESPONSABILIDADES 

  
1 – Das Unidades Executoras (Todas as Unidades Envolvidas) 

  
a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualização;  
  

b) Alertar a unidade responsável 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;  

  
c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
 

d) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 

procedimentos na geração dos documentos, dados e informações.  
  

2 – Da Controladoria (Unidade Central de Controle Interno - UCCI):  

  
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao sistema, promovendo alterações na Instrução Normativa 
para aprimoramento dos mesmos.  

  
2.1 – Em conjunto com a Unidade de Diretoria de Administração e 

Finanças:  
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a) Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionando sua aplicação;  
  

b) Promover discussões técnicas com as unidades executoras, para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão.  
  

  
VI – PROCEDIMENTOS 

  
1 – No Gabinete da Presidência  

  
1.1 – Quando do recebimento de documentos do TCE/ES:  

  
Recebido qualquer documento do TCE/ES, o Chefe de Gabinete, encaminhará 

imediatamente cópia a Controladoria para conhecimento e providências que se 

fizerem necessárias.  
  

1.2 – Quando da recepção das equipes:  
  

a) Assim que chegar e identificar-se como membros do TCE/ES, os integrantes 
das equipes serão apresentados á Presidência , ou na ausência deste, á Diretoria 

de Administração e Finanças;  
 

b) Concomitante a isto, os membros do TCE/ES, integrantes das equipes serão 
apresentados ao Controlador Geral. 

  
2 – Na Controladoria (UCCI):  

  
2.1 – Quando do recebimento de documentos oriundos do TCE/ES:  

  

De posse dos documentos, o responsável procederá à verificação de seu objeto, 
tomando as medidas necessárias ao seu atendimento.  

  
2.1.1 – Quando se tratar de solicitação de informações e/ou 

documentos:  
  

a) Será de imediato expedido Comunicação Interna – CI à unidade responsável 
para fornecimento das informações e/ou documentos nos prazos e formas 

solicitados;  
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b) Caberá a Controladoria acompanhar e certificar-se do atendimento ao 
solicitado, por parte da unidade respectiva, mediante comprovação apresentada 

por esta;  
  

2.1.2 – Quando tratar-se de informação de atuação do controle externo:  
  

a) Seja atuação de equipes para inspeção ou auditoria, imediatamente expedir-
se-á Comunicação Interna – CI, informando às unidades de atuação, as datas e 

horários previstos para as atividades;  
  

b) Do referido expediente constará a relação de documentos respectivos à 
unidade, que obrigatória e imediatamente deverão ser providenciados para estar 

à disposição das equipes no prazo determinado;  
  

c) Deverá ser reservado espaço físico suficiente para o desenvolvimento das 

atividades durante o período previsto, levando-se em conta a localização para 
facilitar o acesso às informações e documentos, cujos volumes são maiores;  

  
d) No local reservado deve-se observar ainda, a existência de móveis, como 

mesas e cadeiras apropriadas, instalações elétrica, telefônica e de informática, 
bem como café e água, ressalva à ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

 
e) Ao Controlador Geral caberá ainda, a supervisão permanente quanto ao 

atendimento das providências solicitadas junto às unidades. 
  

2.2 – Quando da recepção às equipes:  
  

Diante da informação da presença das equipes, os responsáveis se apresentarão, 
colocando-se à disposição, oportunidade em que conduzirá os técnicos ao local 

reservado às atividades, definindo-se horários, sequência de unidades a serem 

fiscalizadas, bem como elementos necessários para início dos trabalhos.  
  

2.3 – Quando do acompanhamento às equipes:  
  

O acompanhamento será permanente, dando suporte às equipes de controle e 
tornando-se o elo de ligação entre estas e as unidades sujeitas à fiscalização, 

cabendo ainda:  
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a) Apresentar a equipe aos respectivos responsáveis pelas unidades envolvidas 

nos trabalhos de fiscalização;  
  

b) Acompanhar o fornecimento de informações e/ou documentos previamente 
solicitados, bem como às solicitações feitas no momento da atuação, adotando as 

medidas necessárias ao pleno atendimento destas;  
  

c) Verificar junto à equipe, eventuais pendências de informações e/ou 
documentos, bem como os prazos para envio, registrando tais fatos para 

acompanhamento do cumprimento.  
  

2.4 – Quando do encaminhamento de documentos remanescentes e/ou 
pendentes:  

  
a) Todo e qualquer documento pendente de fornecimento por ocasião das 

inspeções ou auditorias, para envio posterior, será objeto de acompanhamento 

pela Controladoria.  
 

b) Os documentos serão encaminhados de acordo com a Instrução Normativa de 
orientação para remessa de documentos ao TCE/ES ou da forma solicitada.  

 
 

3 – Em todas as Unidades Administrativas:  
  

3.1 – Quando do recebimento de documentos do TCE/ES:  
  

Ao receber na unidade qualquer documento “diretamente” do TCE/ES, caberá ao 
responsável pelo recebimento ou protocolo, encaminhar imediatamente cópia a 

Controladoria para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.  
  

3.1.1 – Quando se tratar de solicitação de informações e/ou 

documentos:  
  

a) Os mesmos deverão ser imediatamente providenciados nos termos e prazos 
solicitados, observando-se as regras para envio;  

  
b) Uma vez atendido o solicitado, caberá ao responsável informar a 

Controladoria, o que poderá ser feito mediante cópia do expediente de envio.  
  

3.1.2 – Quando tratar-se de informação de atuação do controle externo:  
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a) Recebida informação da atuação do controle externo, dar-se-á ciência a todos 
os servidores da unidade, providenciando-se imediatamente os documentos 

solicitados, que deverão estar à disposição da Controladoria e dos agentes de 
fiscalização no prazo estipulado;  

b) Qualquer ocorrência que por ventura possa prejudicar ou retardar a 
disponibilidade de informações e/ou documentos solicitados, deverá ser imediata 

e formalmente comunicada à Controladoria para providências.  
 

4.2 – Quando do recebimento de expediente da Controladoria:  
  

Ao receber na unidade, expediente de solicitação de informações e/ou 
documentos para envio ao TCE/ES ou informação de atuação deste, seja para 

inspeção ou auditoria, os responsáveis deverão proceder de acordo com o 
descrito nos itens “4.1.1 e 4.1.2” desta Instrução.  

  

4.3 – Quando da recepção às equipes:  
  

a) Serão recepcionadas pelos respectivos responsáveis pela unidade, que 
deverão estar à disposição durante todo o período previsto para atuação das 

equipes;  
  

b) Para cada área de atuação deverá ser indicado servidor responsável para 
acompanhar e dar suporte às atividades, fornecendo informações e/ou 

documentos por ventura solicitados;  
  

c) Os responsáveis indicados deverão ser detentores e conhecedores de todas as 
atividades, procedimentos e informações inerentes à sua área de atuação;  

  
d) Deverá ser providenciado ainda, espaço físico e instalações necessárias à 

execução das atividades.  

  
4.4 – Quando do fornecimento de documentos e/ou informações às 

equipes de controle:  
  

a) Os documentos e/ou informações serão fornecidos segundo solicitado, sendo 
adotadas todas as medidas cabíveis para o pleno atendimento das solicitações;  
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b) Além dos documentos previamente solicitados, poderão ser requeridos pelos 

agentes de fiscalização e pela Controladoria durante a atuação, quantos outros 
forem desejados, sendo fixado prazo razoável para atendimento;  

  
c) Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 

agentes de controle externo e a Controladoria durante inspeções ou auditorias, 
sob pena das sanções e medidas cabíveis; 

 
d) Os responsáveis pela unidade procederão ao registro dos eventuais 

documentos e/ou informações requeridas durante a atuação que ficará pendente 
de fornecimento, bem como dos prazos e forma para envio.  

  
4.4.1 – Documentos e/ou informações pendentes:  

  
a) Deverão ser providenciados o mais rápido possível e encaminhados no prazo 

fixado e forma indicada, ou de acordo com a Instrução Normativa que orienta a 

remessa de documentos ao TCE/ES;  
b) Procedido ao encaminhamento, a Controladoria obrigatoriamente deverá ser 

informada para registro e controle, o que poderá ser feito mediante cópia do 
expediente de envio;  

  
c) Após o envio e acompanhamento do pleno atendimento ao solicitado, os 

comprovantes de expedição dos referidos documentos serão arquivados em 
pasta própria.  

  
  

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
  

1. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecida nesta 
Instrução Normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES 

relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.  

  
2. O servidor ou grupo de servidores responderão pelas sanções ou multas a que 

der causa em virtude de obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias 
e/ou sonegação de informações ou documentos às mesmas.  

  
4. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa caberão á 

Controladoria, que por sua vez, aferirá o fiel cumprimento deste documento por 
todas as unidades da estrutura administrativa, mediante auditoria interna. 
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5. Integra a presente Instrução Normativa os Anexos I e II e III. 

 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 

 
 

Ciente e De Acordo:  
  

Romildo Sergio Abreu Machado 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

ANEXO II 
FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DE CONTROLE EXTERNO 
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ANEXO III 
FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO AS EQUIPE DE CONTROLE EXTERNO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 01/2014 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 11/03/2014 
 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCI 01/2014 
 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
  

  
 

I - FINALIDADE  
 

A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 

procedimentos para realização de tomada de contas especial na Câmara 
Municipal de Atílio Vivácqua.  

 
II - ABRANGÊNCIA  

 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal.  
 

III - CONCEITOS  
 

1. Ação  
 

Consiste no fato do agente público agir positivamente, fazer algo.  
 

2. Adimplemento 

 
Ato de cumprir um dever e/ou obrigação, pagamento.  

 
3. Ampla defesa  

 
Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e 
direitos.  
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4. Ato antieconômico  

 
Ação praticada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou 

inadequada no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma 
legal e legítima.  

 
5. Ato ilegal  

Ação praticada ou procedimento administrativo adotado em desconformidade 
com o estabelecido em lei ou normas legais que o regem.  

 
6. Ato ilegítimo  

 
Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua 

realização, em desconformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou 
ainda, que não atenda ao interesse público.  

 

7. Autoridade administrativa  
 

Chefe do poder legislativo municipal.  
 

8. Autos  
 

Peças que compõe um processo administrativo.  
 

9. Culpa  
 

Responsabilização do agente público por prática de ato não intencional que 
porventura gere dano e/ou prejuízo ao poder público.  

 
10. Dano ao erário  

 

Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos 
recursos pertencentes ao ente público.  

 
11. Desfalque  

 
Redução ou diminuição registrada no valor ou preço de alguma coisa.  

 
12. Desvio  
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Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo 

que o agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o 
interesse público.  

 
13. Diligência  

 
Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que 

executa um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a 
necessária regularidade; exprime a própria prudência adotada na execução de 

todos os atos e negócios jurídicos.  
 

14. Documentos  
 

Cartas, ofícios, alvarás, memorandos, ou qualquer outro instrumento necessário 
para instrução de processo administrativo.  

 

15. Dolo  
 

Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de 
beneficiar-se e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.  

 
16. Inquérito  

 
Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 

esclarecer.  
 

17. Instrução normativa – IN  
 

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 
padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho.  

 

18. Nexo causal  
 

Vínculo entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para 
que o nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha 

sido causa direta do dano verificado.  
 

19. Oitiva  
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Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para prestar 

esclarecimentos dentro do procedimento de Tomada de Contas Especial.  
 

20. Omissão 
 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 
condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado 

indesejável.  
 

21. Portaria  
 

Instrumento legal que instaura a Tomada de Contas Especial e designa a 
comissão que será responsável pelos trabalhos, delegando aos seus membros o 

encargo nela definido, transferindo-lhes autoridade e deveres.  
 

22. Processo  

 
Conjunto de documentos arrolados em função da solução de uma questão 

proposta e que implica em responsabilidade técnica, administrativa ou política, 
em uma ou mais instâncias de decisão.  

23. Responsabilidade individual  
Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.  

 
24. Responsabilidade solidária  

 
Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro 

agente, sendo ambos responsáveis pela ação. É definida por lei. Diz que uma 
pessoa deve responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela 

lei definidos.  
 

25. Sindicância  

 
Apuração preliminar sobre a existência de ilícito funcional, em que serão colhidos 

os indícios sobre a existência de infração disciplinar, sua autoria e o elemento 
subjetivo com que se conduziu o responsável, tendo caráter inquisitório e 

investigativo não comportando o contraditório e a ampla defesa.  
 

26. Tomada de contas especial  
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Procedimento devidamente formalizado, dotado de rito próprio, cuja finalidade 

essencial é o ressarcimento aos cofres públicos por meio da apuração de fatos, 
identificação de responsáveis e quantificação de dano causado. Deve conter 

elementos de prova/convicção suficientes para definir a conduta dos agentes 
públicos e demais responsáveis envolvidos (solidários ou não), qual/quanto foi o 

dano e, principalmente, o nexo da causalidade entre a conduta dos agentes e o 
dano.  

 
27. Alcance 

 
Segundo a Instrução Normativa TCE/ES nº. 08 de 31 de Julho de 2008 são as 

despesas impugnadas pelo Tribunal; as diferenças verificadas para menos na 
receita e para mais na despesa; os desfalques verificados em dinheiros, bens ou 

valores públicos; o adiantamento e demais antecipações de recursos cuja 
aplicação não tenha sido devidamente comprovada no prazo fixado; os saldos em 

poder dos responsáveis, depois de esgotado o prazo de prestação de contas; e os 

saldos não escriturados devidamente.  
 

IV- BASE LEGAL  
 

A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na: 
Constituição Federal;  

Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000;  
Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261 de 04 de junho de 

2013);  
Lei Orgânica do TCE/ES:  

IN TC Nº08/2008; 
Lei Complementar Municipal Nº 1023/2013 que dispõe sobre a instituição do 

Sistema de Controle Interno no município de Atílio Vivácqua;  
Lei Complementar Municipal n° 872/2010 que cria a Central de Controle Interno 

no âmbito da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua; 

Resolução Nº09/2013 que regulamenta a Lei Complementar nº872/2010. 
E demais Leis aplicáveis. 

  
V- DAS RESPONSABILIDADES  

 
Toda pessoa que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou responde por dinheiros, 

bens e valores públicos do Poder Legislativo ou que em seu nome assume 
obrigação de natureza pecuniária, bem como o gestor de recursos recebidos tem 

o dever de prestar contas.  
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1. Da autoridade administrativa (chefe do poder legislativo):  
 

a) determinar a instauração da Tomada de Contas Especial e designar a 
Comissão responsável por conduzir o processo de realização da mesma;  

 
b) determinar o cumprimento das penalidades e providências indicadas pela 

Comissão.  
 

2. Da Unidade Central de Controle Interno:  
 

a) verificar o cumprimento das determinações desta instrução normativa, em 
especial quanto à formalização e procedimentos a serem observados na 

realização da Tomada de Contas Especial, por meio da elaboração de relatório; 
 

b) promover a divulgação desta instrução normativa junto a todas as unidades 

da estrutura organizacional do poder legislativo municipal, que ficam sujeitas à 
Tomada de Contas Especial;  

 
c) recomendar a instauração da Tomada de Contas Especial, ao tomar 

conhecimento de qualquer um dos fatos enseja dores relacionados nesta 
Instrução Normativa ;  

 
d) instaurar a Tomada de Contas Especial por determinação do TCE/ES, 

obedecendo aos prazos estabelecidos.  
 

3. Das demais unidades administrativas sujeitas à Tomada de Contas 
Especial:  

 
a) disponibilizar todas as informações solicitadas pela Unidade Central de 

Controle Interno, necessárias à realização de Tomada de Contas Especial;  

 
b) colaborar com a comissão designada para realizar a Tomada de Contas 

Especial no que lhes for solicitado quanto a informações, documentos e outros 
subsídios necessários para o desenvolvimento e conclusão dos trabalhos.  

 
4. Da Comissão designada para conduzir a Tomada de Contas Especial:  

 
a) formalizar e instruir o procedimento;  
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b) adotar todas as providências necessárias à apuração dos fatos, identificando 

os responsáveis e quantificando o dano;  
 

c) elaborar o relatório conclusivo e encaminhar para manifestação da Unidade 
Central de Controle Interno.  

 
VI - DOS PROCEDIMENTOS  

 
1. DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

 
São fatos enseja dores da instauração da Tomada de Contas Especial:  

 
a) a omissão no dever de prestar contas;  

 
b) a não comprovação da aplicação de recursos repassados pela União, Estado ou 

Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere; 

 
c) a ocorrência de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou 

valores públicos;  
 

d) a ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa 
de valores e bens;  

 
e) a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico da qual resulte 

dano ao erário;  
 

f) a concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas 
da qual resulte dano ao erário;  

 
g) outras hipóteses previstas em lei ou regulamento do TCE/ES.  

 

O responsável por cada unidade no âmbito do poder legislativo municipal deverá 
comunicar a ocorrência de qualquer um dos fatos enseja dores relacionados 

acima constante desta instrução normativa, à autoridade administrativa, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que tomou conhecimento 

do mesmo, sob pena de responder solidariamente.  
 

A comunicação deverá ser feita por meio de documento protocolado, contendo a 
descrição dos fatos, a data da ocorrência, a identificação dos possíveis 
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responsáveis e a quantificação estimada do dano (valor original do débito), 

conforme modelo constante no ANEXO II da presente instrução normativa.  
 

Diante dos fatos narrados na comunicação e verificada a ocorrência de indícios 
que indiquem a veracidade dos fatos relatados, a autoridade administrativa 

deverá instaurar a Tomada de Contas Especial, por meio de portaria (ANEXO III), 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que o documento de 

comunicação foi protocolado, sob pena de responsabilidade solidária.  
 

A Tomada de Contas Especial é medida de exceção, somente devendo ser 
instaurada depois de esgotadas as providências administrativas internas, 

observados os princípios norteadores dos processos administrativos, e sem a 
efetiva recomposição do erário.  

 
A portaria que instaura a Tomada de Contas Especial, citada anteriormente, 

constitui-se de instrumento e designa os servidores componentes da Comissão 

instituída para realizar o procedimento, devendo para sua validade, observar os 
seguintes requisitos formais:  

 
- ser exarado pela autoridade administrativa;  

 
- conter a descrição do objetivo de sua instauração; 

 
- conter a indicação dos membros da comissão, qualificando-os funcionalmente, 

com a menção do cargo e da matrícula, registrando quem presidirá os trabalhos;  
 

- conter a indicação do prazo para o início dos trabalhos da comissão: 5 (cinco) 
dias, contados da data de ciência da designação;  

 
- conter a indicação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão, que 

deverá contemplar a emissão de relatório conclusivo e a entrega dos autos à 

Unidade Central de Controle Interno: 45 (quarenta e cinco) dias, contados a 
partir do término do prazo anterior;  

 
- ser publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no prazo máximo de 

02 (dois) dias, contados da data de emissão da portaria, devendo a cópia da 
publicação ser anexada aos autos.  

 
2. DA FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO  
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A Tomada de Contas Especial será conduzida pela comissão designada para tal 

finalidade, competindo a ela a formalização e instrução do procedimento.  
 

Os membros da comissão, que deverá ser composta apenas por servidores 
efetivos e em quantidade mínima de três componentes, não poderão estar 

envolvidos com os fatos a serem apurados, nem possuir qualquer interesse no 
resultado do procedimento.  

 
Todos os documentos que sucederem a comunicação escrita serão integrados ao 

processo, precedidos de informação de juntada.  
 

O procedimento será materializado mediante uma simples declaração, que 
poderá ser lavrada no verso do documento anterior e indicará o que será 

juntado, bem como quais são as folhas constantes do processo. Tal medida 
previne o extravio e/ou retirada de documento dos autos, já que oferece 

condições de consulta nas folhas de juntada, tornando possível a identificação da 

peça faltante e sobre qual assunto versava, facilitando a obtenção de cópia ao 
expedidor, quando for o caso.  

 
Toda documentação anexada aos autos deverá ter suas folhas carimbadas, 

numeradas e rubricadas.  
 

Os membros da comissão designada para realizar a Tomada de Contas Especial 
deverão ser comunicados acerca de suas designações no prazo máximo de 02 

(dois) dias, contados da data de publicação da portaria, por meio de ofício 
encaminhado pela autoridade administrativa (ANEXO IV), cuja cópia com 

indicação de recebimento e ciência deverá ser anexada aos autos.  
 

O TCE/ES e a Unidade Central de Controle Interno deverão ser comunicados 
sobre a instauração da Tomada de Contas Especial pela autoridade 

administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação da 

portaria.  
 

As comunicações deverão ser instruídas com o número do processo da Tomada 
de Contas Especial, a cópia da portaria de instauração e designação da comissão, 

o motivo ensejador para instauração da Tomada de Contas Especial, a data da 
ocorrência e o valor estimado do débito original.  

 
Os trabalhos da comissão iniciar-se-ão no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

contados da data de ciência dos membros acerca de suas designações, com a 
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realização de reunião, na qual deverá ser indicado quem prestará 

esclarecimentos, inclusive os supostamente envolvidos, quais as diligências 
poderão ser promovidas de imediato e quais outras providências serão adotadas 

em relação aos fatos a serem apurados, devendo ao final ser lavrada ata (ANEXO 
V).  

 
Em toda e qualquer reunião dos membros da comissão de Tomada de Contas 

Especial deverá ser lavrada ata contendo os assuntos discutidos e as 
providências a serem adotadas, devendo, para tanto, ser observado o ANEXO V, 

no que couber.  
 

A identificação dos envolvidos no fato apurado deverá constar dos autos na 
forma de ficha de qualificação (ANEXO VI), indicando:  

 
- nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade;  

 

- endereço residencial e funcional completos;  
 

- cargo, função e matrícula, se servidor público municipal;  
 

- ato de nomeação/designação e a respectiva data de publicação, se servidor 
público municipal.  

 
Os supostamente envolvidos nos fatos deverão ser comunicados e convidados a 

prestar esclarecimentos por meio de ofício (ANEXO VII), que deverá ser entregue 
em mãos quando se tratar de servidor da Câmara municipal de Atílio Vivácqua, 

com indicação da data do recebimento e assinatura, ou enviado por meio de 
correspondência registrada com aviso de recebimento - ar indicando “mãos 

próprias”, a fim de que seja assegurada a certeza de ciência do suposto 
envolvido.  

 

No documento (ofício) enviado deverão constar os seguintes dados:  
 

- número do processo da Tomada de Contas Especial;  
 

- motivo ensejador para instauração da Tomada de Contas Especial;  
 

- data da ocorrência do fato;  
 

- valor aproximado do débito original.  
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A oitiva será realizada em sala reservada, com a presença da comissão e será 
reduzida a termo assinado por todos os presentes (ANEXO VIII).  

 
Os supostamente envolvidos poderão estar acompanhados de advogado, 

ressalvando que a intervenção deste somente será autorizada depois de 
esgotados os questionamentos da comissão e, desde que o mesmo esteja 

munido e apresente a seguinte documentação:  
 

- identidade funcional;  
 

- procuração outorgada pelo suposto envolvido, constituindo-o como seu 
representante no caso em questão.  

 
Todas as ocorrências envolvendo o advogado deverão constar na ata.  

 

Na hipótese de recusa do advogado em assinar a ata, mesmo que depois de 
todas as assinaturas, o fato deverá ser registrado, informando ainda o tempo em 

que ele esteve presente no recinto.  
 

Caso o suposto envolvido não compareça na data prevista ou se recuse a prestar 
esclarecimentos, o fato deverá ser registrado em ata (ANEXO IX).  

 
Se depois de ocorrido o fato previsto, citado acima, desde que antes da emissão 

do relatório conclusivo da comissão sobre a Tomada de Contas Especial, o 
suposto envolvido resolver prestar seus esclarecimentos, estes deverão ser 

acolhidos, como forma de evidenciar o princípio constitucional da ampla defesa.  
 

Além dos documentos já mencionados nesta instrução normativa, os autos da 
Tomada de Contas Especial deverão ser instruídos, quando couber, com os 

seguintes elementos:  

 
 

- termo de formalização do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, 
bem como seus respectivos anexos e aditivos, contendo:  

 
a) cópia das notificações à entidade beneficiária, acompanhadas dos respectivos 

comprovantes de recebimento;  
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b) comprovantes de repasses e de recebimento dos recursos, notas de empenho, 

ordens de pagamento e ordens bancárias;  
 

c) comprovação e justificativa da retenção de parcelas vincendas, por parte do 
órgão concedente, se for o caso;  

 
d) justificativa quanto à devolução integral de recursos não utilizados na 

execução do objeto da avença, acompanhada do comprovante de devolução do 
valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações 

financeiras realizadas.  
 

- demonstrativo financeiro do débito, indicando:  
 

a) valor original, que representa o valor histórico do suposto dano;  
 

b) origem, indicando a motivação do suposto dano e a data de ocorrência, exata 

ou aproximada do mesmo;  
 

c) parcelas recolhidas e suas respectivas datas de recolhimento, se for o caso.  
 

- nos casos de sindicância e/ou de inquérito relacionados aos fatos ensejadores 
da Tomada de Contas Especial, deverá ser juntada aos autos cópia do relatório, 

independente de seu julgamento, tendo em vista que a ausência dessas 
informações pode trazer prejuízos ao processo, ensejando inclusive, a duplicidade 

de procedimentos;  
 

- demonstrativo de recebimento e aplicação de todos os recursos orçamentários 
e extras - orçamentários utilizados, arrecadados, guardados, gerenciados ou 

administrados pela pessoa física, órgão ou entidade, se for o caso;  
 

- pronunciamento do ordenador de despesa ou de autoridade por ele delegada;  

 
- outras peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não 

pelo prejuízo verificado.  
 

A comissão deverá ao final da apuração, elaborar o relatório conclusivo (ANEXO 
X) indicando de forma circunstanciada, o motivo determinante da instauração da 

Tomada de Contas Especial, os fatos apurados, as normas legais e 
regulamentares desrespeitadas, os respectivos responsáveis e as providências e 
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penalidades que devem ser adotadas pela autoridade administrativa para 

ressarcir e resguardar o erário.  
 

O responsável pela Unidade Central de Controle Interno deverá, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias contados da data da emissão do relatório conclusivo, 

manifestar-se acerca do processo de Tomada de Contas Especial, emitindo 
relatório (ANEXO XI), observando, entre outros, os seguintes quesitos:  

 
- adequada apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos 

infringidos;  
 

- correta identificação do responsável;  
 

- precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas;  
 

- prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa.  

 
O responsável pela Unidade Central de Controle Interno poderá, caso entenda 

pertinente, solicitar novas diligências para complementação de informações e/ou 
esclarecimentos.  

 
A autoridade administrativa deverá manifestar-se nos autos da Tomada de 

Contas Especial, atestando o conhecimento dos fatos apurados e das medidas 
para sanar as deficiências e irregularidades, e determinando o cumprimento das 

providências e penalidades indicadas pela comissão, com vistas a ressarcir e 
resguardar o erário, sob pena de responsabilidade solidária.  

 
As providências e penalidades deverão ser comunicadas aos envolvidos, pela 

autoridade administrativa, no prazo máximo de 8 (oito) dias, contados da data 
da emissão do relatório da Unidade Central de Controle Interno.  

 

Nos casos em que o TCE/ES determinar à Unidade Central de Controle Interno a 
instauração de Tomada de Contas Especial, conforme estabelecido no artigo 3º 

da Instrução Normativa TCE/ES nº. 08, de 31 de julho de 2008, os 
procedimentos serão efetuados na forma descrita nesta instrução normativa, no 

que couber.  
 

O responsável pela Unidade Central de Controle Interno é autoridade competente 
para exarar a portaria que instaura a Tomada de Contas Especial.  
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3. DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO  

 
Em todos os casos de ressarcimento de valores ao erário deverá ser emitido um 

documento de arrecadação municipal - DAM, referente ao recolhimento do débito 
que será anexado ao ofício que o envolvido receberá.  

 
Os débitos serão atualizados monetariamente observando o índice oficial do 

Tribunal de Contas e as seguintes diretrizes:  
 

- quando se tratar de alcance, a incidência de atualização monetária dar-se-á a 
contar da data do próprio evento ou, se desconhecida, da ciência do fato pela 

Administração;  
 

- quando se tratar de desvio ou desaparecimento de bens, a incidência de 
atualização monetária dar-se-á a contar do evento ou, se desconhecido, do 

conhecimento do fato, adotando-se como base de cálculo o valor de mercado do 

bem;  
 

- quando se tratar de omissão no dever de prestar contas, de não aplicação ou 
de desvio de recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou 

instrumento congênere, a incidência de atualização monetária dar-se-á a contar 
da data do recebimento do recurso;  

 
- quando se tratar de impugnação de despesas, a incidência de atualização 

monetária dar-se-á da data do pagamento da despesa.  
 

As cobranças deverão ser feitas pela autoridade administrativa por meio de 
ofício, entregue diretamente ao envolvido, quando se tratar de servidor da 

Câmara municipal de Atílio Vivácqua, com indicação da data do recebimento e 
assinatura, ou enviado por meio de correspondência registrada com aviso de 

recebimento - AR indicando “mãos próprias”, a fim de que seja assegurada a 

certeza da ciência do envolvido.  
 

A autoridade administrativa deverá ainda determinar o prazo de 03 (três) dias da 
data do recebimento do documento, pelo envolvido, para o cumprimento de suas 

determinações.  
 

As cópias das cobranças, com indicação do recebimento por parte do envolvido, 
deverão sempre ser anexadas aos autos, independentemente de resposta ou 

pagamento resultante desta cobrança.  
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Não havendo o ressarcimento ao erário no prazo estipulado, o valor 
correspondente será inscrito em dívida ativa.  

 
4. DO ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

Os autos da Tomada de Contas Especial deverão ser encaminhados ao TCE/ES no 
prazo de 90 (noventa) dias, pela Autoridade Administrativa, contados a partir do 

ato de instauração, para fins de julgamento.  
 

O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até igual período, uma 
única vez, mediante pedido tempestivo e devidamente justificado, emanado pela 

autoridade administrativa e sujeito à apreciação do TCE/ES.  
 

Será dispensado o encaminhamento dos autos da Tomada de Contas Especial 

quando:  
 

- houver ressarcimento integral do dano;  
 

- houver parcelamento do débito e quitação de, pelo menos, a primeira parcela;  
 

- ao fim da instrução processual executada pela administração pública, não for 
identificado dano;  

 
- o valor do dano for igual ou inferior a 2.000 (dois mil) VRTE- valor de referência 

do tesouro estadual, caso em que a quitação somente será dada ao responsável 
mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado (este valor poderá ser 

modificado pelo TCE/ES mediante portaria, para viger no exercício seguinte, a 
qual deverá ser consultada antes de sua aplicação).  

 

Nos casos de parcelamento, a autoridade administrativa deverá informar ao 
TCE/ES o adimplemento total das parcelas, mediante comunicação acompanhada 

dos elementos comprobatórios, quando então terá início a contagem do prazo de 
que trata da dispensa do encaminhamento, em que os autos do processo ficarão 

disponíveis durante o período de 05 anos para atendimento do TCE/ES.  
 

Se o dano for de valor inferior a 2.000 (dois mil) VRTE, a Tomada de Contas 
Especial será anexada ao processo da respectiva Prestação de Contas Anual da 
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autoridade administrativa, para julgamento em conjunto, conforme determina o 

artigo 154, § 1º, do Regimento Interno do TCE/ES.  
 

Nas hipóteses de dispensa citadas anteriormente, a autoridade administrativa, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de instauração, deverá 

encaminhar comunicação ao TCE/ES, com os seguintes elementos, quando 
cabíveis:  

 
- número do processo da tomada de contas ou tomada de contas especial;  

 
- nome, endereço, matrícula e CPF do responsável pelo dano;  

 
- origem e data da ocorrência;  

 
- valor original do débito;  

 

- valor atualizado do débito, acompanhado de memória de cálculo;  
 

- data do recolhimento do débito;  
 

- cópia do comprovante de recolhimento integral do débito ou da primeira 
parcela.  

 
Nos casos de dispensa do encaminhamento, os autos da Tomada de Contas 

Especial deverão ficar disponíveis durante o período de 05 (cinco) anos, contados 
da comunicação da autoridade administrativa, para atendimento ao TCE/ES, que, 

à vista de novos elementos que considere suficientes, poderá determinar o 
encaminhamento dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias, para o efetivo 

julgamento, conforme preconiza o artigo 14 da Instrução Normativa TCE/ES nº. 
08 de 31 de julho de 2008.  

 

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem que tenha havido nova decisão por 
parte do TCE/ES, as contas serão consideradas encerradas e o processo será 

arquivado.  
 

5. DA DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  
 

Na ocorrência de perda, extravio ou outra irregularidade em que não se 
caracterize a má-fé de quem lhe deu causa, fica dispensada a instauração de 
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tomada de contas especial se o dano for imediatamente ressarcido, devendo a 

autoridade administrativa competente, em sua tomada ou prestação de contas  
anual, comunicar o fato ao Tribunal.  

 
Considera-se como integral ressarcimento ou recomposição ao erário:  

 
- a completa restituição do valor do dano atualizado monetariamente; ou  

 
- em se tratando de bens, a respectiva reposição ou a restituição da importância 

equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo recolhimento, levando-se 
em consideração o seu estado de conservação.  

 
6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 

instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES 

relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.  
 

Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 
organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI n º. 001/2013, bem como 
manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.  

 
 

Integram a esta Instrução Normativa os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X,  XI e XII. 

 
 

Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação. 
 

 

 
Atílio Vivácqua, 11 de março de 2014. 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
Controladora Geral 
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Ciente e De Acordo: 

 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 

MODELO DE COMUNICAÇÃO 
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ANEXO III 
MODELO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL 
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ANEXO IV 
MODELO DE COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS DA COMIÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ACERCA DE SUA 

DESIGNAÇÃO 
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ANEXO V 
MODELO DA ATA DE INSTALAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS 
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ANEXO VI 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 
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ANEXO VII 
MODELO DE COMUNICAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS/OITIVA 
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ANEXO VIII 
MODELO DE TERMO DE ESCLARECIMENTO/OITIVA 
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ANEXO IX 
MODELO DE TERMO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA 
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ANEXO X 
MODELO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 
 

ANEXO XI 
MODELO DE RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 02/2014 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 11/03/2014 
 

Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCI 02/2014 
 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
  

  
 

I - FINALIDADE  
A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 

procedimentos para elaboração do relatório e do parecer conclusivo sobre as 

contas anuais prestadas pelos ordenadores de despesas da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua, que deverá ser remetido ao Tribunal de Contas do Estado de 

Espírito Santo - TCE/ES.  
 

II - ABRANGÊNCIA  
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal.  
 

III - CONCEITOS  
 

1. Autoridade administrativa 
Chefe do Poder Legislativo.  

 
2. Instrução normativa - IN 

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 

padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho.  
 

3. Prestação de Contas Anual - PCA 
Ato administrativo através do qual o ordenador de despesas justifica 

formalmente, seja anualmente, no fim de gestão ou em outras épocas, o bom e 
regular emprego dos recursos públicos em conformidade das leis, regulamentos e 

demais normas administrativas, orçamentárias e financeiras.  
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4. Relatório e parecer conclusivo do órgão central do Sistema de 

Controle Interno  
 

Relatório final dos procedimentos de análise realizados pelo órgão central sobre 
as contas objeto de apreciação, compreendendo aspectos de natureza 

orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e de gestão fiscal, observando-
se a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão dos recursos públicos, 

expressando opinião sobre a prestação de contas apreciada.  
 

5. Unidade Central de Controle Interno (UCCI) 
É a unidade responsável pela coordenação, orientação e supervisão do conjunto 

de atividades de controle exercidas internamente em toda a estrutura 
organizacional do poder legislativo, cuja responsabilidade básica é exercer 

controles essenciais e avaliar a eficiência e eficácia dos demais  
controles, apoiando o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

 

6. Sistema de controle interno – SCI 
Conjunto de procedimentos de controle dos diversos sistemas administrativos, 

executados por toda a estrutura organizacional sob a coordenação, orientação 
técnica e supervisão da Unidade Central de Controle Interno.  

 
IV- BASE LEGAL  

A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na:  
Constituição Federal;  

Constituição Estadual;  
Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000;  

Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964;  
Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261 de 04 de junho de 

2013);  
Lei Orgânica do TCE/ES (Lei Complementar Estadual nº. 621/2012);  

Instrução Normativa TCE/ES nº. 28 de 26 de novembro de 2013;  

Resolução TCE/ES nº. 227 de 25 de agosto de 2011;  
Lei Orgânica Municipal;  

Lei Complementar Municipal Nº 1023/2013 que dispõe sobre a instituição do 
Sistema de Controle Interno no município de Atílio Vivácqua;  

Lei Complementar Municipal n° 872/2010 que cria a Central de Controle Interno 
no âmbito da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua; 

Instrução Normativa SCI nº. 001/2013.  
 

V- DAS RESPONSABILIDADES  
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1. Da Unidade Central de Controle Interno (UCCI): 

 
a) cumprir fielmente as determinações desta instrução normativa,em especial 

quanto às condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na 
realização das atividades que subsidiam o relatório e o parecer conclusivo sobre 

as contas anuais;  
 

b) emitir o relatório e o parecer conclusivo sobre as contas anuais,com base nos 
demonstrativos contábeis e demais documentos que compõem o processo de 

prestação de contas anual, obedecendo ao prazo de até o dia 15 de março do 
ano subsequente ao do exercício encerrado.  

 
2. Da Unidade Contábil e Financeira: 

 
a) formalizar seus respectivos processos de prestação de contas anual e 

disponibilizar cópia digital dos mesmos à Unidade Central de Controle Interno 

para elaboração do relatório e do parecer conclusivo;  
 

b) fornecer documentos e prestar informações complementares à Unidade 
Central de Controle Interno, em caráter prioritário, visando subsidiar a emissão 

do relatório e do parecer conclusivo.  
 

3. Das demais Unidades sujeitas ao sistema de controle interno: 
 

a) atender às solicitações da Unidade Central de Controle Interno, possibilitando 
o amplo acesso aos elementos contábeis e administrativos, bem como 

assegurando condições para o eficiente desempenho do encargo;  
 

b) atender com prioridade, às requisições de cópia de documentos e aos pedidos 
de informação apresentados durante a realização dos trabalhos que subsidiam a 

emissão do relatório e do parecer conclusivo;  

 
c) não sonegar à Unidade Central de Controle Interno, informações, processos ou 

quaisquer documentos necessários à elaboração do relatório e do parecer 
conclusivo.  

 
VI - DOS PROCEDIMENTOS  

 
1. DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 
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A Unidade Contábil e Financeira, enquanto responsável pela prestação de contas 

anual da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, deverá disponibilizar cópia digital 
do processo até o dia 5 de março de cada ano à Unidade Central de Controle 

Interno para elaboração do relatório e do parecer conclusivo.  
 

2. DA EMISSÃO DO RELATÓRIO E DO PARECER CONCLUSIVO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

A Unidade Central de Controle Interno deverá elaborar o relatório e o parecer 
conclusivo sobre a prestação de contas anual, de acordo com o anexo II desta 

Instrução Normativa, conforme determinação contida na Instrução Normativa 
TCE/ES nº 28 de 26 de novembro de 2013.  

 
Quando realizada Tomada de Contas Especial, cujo valor apurado do dano seja 

igual ou inferior a 2.000 (dois mil) VRTE - Valor de Referência do Tesouro 
Estadual, esta deverá ser anexada à Prestação de Contas Anual referente ao 

exercício no qual o procedimento foi levado a efeito.  

 
Havendo, no decorrer da Tomada de Contas Especial ou até o prazo de 

encaminhamento da prestação de contas anual, o devido ressarcimento ao erário 
junto ao órgão ou entidade instauradora, tal fato deverá constar do relatório da 

Unidade Central de Controle Interno que acompanha a prestação de contas anual 
do Chefe do Poder Legislativo, conforme determina o art. 154, §2º, do 

Regimento Interno do TCE/ES. 
  

Após a elaboração e emissão do relatório e do parecer conclusivo sobre a 
prestação de contas anual devidamente assinado pelo responsável, a Unidade 

Central de Controle Interno deverá encaminhá-los ao chefe do Poder Legislativo, 
até o dia 15 de março do ano subsequente ao do exercício encerrado, para que 

esta emita pronunciamento expresso e indelegável sobre o parecer, atestando 
haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, cumprindo assim o 

disposto no parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TCE/ES nº. 227 de 25 de 

agosto de 2011.  
 

VII. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta 

Instrução Normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES 
relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.  

 
Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 
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adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI n º. 001/2013, bem como 

manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.  
 

De acordo com o artigo 16 da Instrução Normativa TCE/ES nº 28, de 26 de 
novembro de 2013, e tendo em vista o cronograma de implantação do manual de 

rotinas internas e procedimentos de controle disciplinados no artigo 6º da 
Resolução TCE/ES nº 227 de 25 de agosto de 2011, o relatório e o parecer 

conclusivo a que se refere esta instrução normativa deverá ser apresentado a 
partir da prestação de contas anual relativa ao exercício de 2015. 

 
 

Integram a esta Instrução Normativa os Anexos I e II.  
 

 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação. 

 

 
 

Atílio Vivácqua, 11 de março de 2014. 
 

 
Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
 

 
 

Ciente e De Acordo: 
 

Romildo Sergio Abreu Machado 
Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 03/2014 

 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 11/03/2014 

 
Ato de Aprovação: Instrução Normativa SCI 03/2014 

 
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI 

  
  

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º - A presente instrução normativa tem por finalidade estabelecer normas 

e procedimentos para realização das demais atribuições da Unidade Central de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua.  
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º - A presente instrução normativa abrange a Unidade Central de Controle 

Interno, bem como todas as unidades da estrutura organizacional do Poder 
Legislativo Municipal.  

 
CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 
 

Art. 3º - Para fins desta instrução normativa considera-se: 
 

I - Gestão Fiscal: de acordo com o artigo 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 

renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.  
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II - Instrução Normativa - IN: documento que estabelece os procedimentos a 
serem adotados objetivando a padronização na execução de atividades e rotinas 

de trabalho.  
 

III - Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: define as prioridades e metas a 
serem atingidas por meio da execução dos programas e ações previstas no Plano 

Plurianual, estabelece as regras que deverão orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual e, determina, ponto a ponto, como devem ser a elaboração e 

a execução do orçamento do ano seguinte.  
  

IV - Lei Orçamentária Anual - LOA: elaborada pelo executivo de acordo com 
os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as 

prioridades definidas no Plano Plurianual, que contém a estimativa de receitas e a 
previsão de despesas anuais, devendo expressar a política econômico financeira 

e o programa de trabalho governamental, em que todas as receitas públicas, 

inclusive suas fontes, devem estar discriminadas e nenhum gasto poderá ser 
efetuado por qualquer entidade ou órgão público sem que os recursos estejam 

devidamente previstos.  
  

V - Plano Plurianual - PPA: instrumento de planejamento governamental de 
médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo 

Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, que tem vigência a partir do segundo 
ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte, e organiza 

as ações do governo, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública para um período de 4 anos. Dele derivam a Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  
  

 VI- Pontos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, 
integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, 

em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deve haver 

algum procedimento de controle.  
  

 VII- Procedimento Licitatório: procedimento administrativo mediante o qual 
a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de 

seu interesse. Desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 
vinculados para a administração e para os licitantes, propiciando igual 

oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e 
moralidade nos negócios administrativos  
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VIII - Rol dos responsáveis: documento colocado a disposição do TCE/ES 

contendo a relação dos responsáveis por todo e qualquer ato de gestão no 
âmbito da administração pública direta e indireta.  

  
 IX– Unidade Central de Controle Interno - UCCI: no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal, órgão central responsável pela coordenação, orientação e 
supervisão do conjunto de atividades de controle exercidas internamente em 

toda a estrutura organizacional, cuja responsabilidade básica é exercer controles 
essenciais e avaliar a eficiência e eficácia dos demais controles, apoiando o 

controle externo no exercício de sua missão institucional.  
  

X - Sistemas Administrativos: conjunto de atividades afins, relacionadas a 
funções finalísticas ou de apoio, distribuídas em diversas unidades da 

organização e executadas sob a orientação técnica do respectivo órgão central, 
com o objetivo de atingir algum resultado.  

  

XI - Sistema de Controle Interno - SCI: conjunto de procedimentos de 
controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados ao longo da 

estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da 
unidade responsável pela coordenação do controle interno.  

  
XII - Sistema de Informação: conjunto organizado de elementos que 

interagem entre si para processar informação e divulgá-la de forma adequada em 
função dos objetivos de uma organização.  

  
XIII - Unidades Executoras: todas as unidades da estrutura organizacional do 

Poder Legislativo Municipal, no exercício das atividades de controle interno 
inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.  

 
CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

 
Art. 4º - A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos 

contidos na: 
Constituição Federal;  

Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000;  
Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261 de 04 de junho de 

2013);  
Lei Orgânica do TCE/ES:  

IN TC Nº08/2008; 
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Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964; 

Lei Complementar Municipal Nº 1023/2013 que dispõe sobre a instituição do 
Sistema de Controle Interno no município de Atílio Vivácqua;  

Lei Complementar Municipal n° 872/2010 que cria a Central de Controle Interno 
no âmbito da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua; 

Resolução Nº09/2013 que regulamenta a Lei Complementar nº872/2010; 
Instrução Normativa SCI 01/2013. 

E demais Leis aplicáveis. 
  

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 5º - Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI:  

  
I - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa junto às 

unidades executoras da estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal. 

 
II - cumprir e fazer cumprir todas as determinações contidas nesta instrução 

normativa.  
  

Art. 6º - Das unidades executoras:  
  

 I- cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa;  
  

II - manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da 
unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;  

  
III - atender às solicitações da Unidade Central de Controle Interno, facultando 

amplo acesso a todos os elementos de planejamento, contabilidade, recursos 
humanos e de administração, bem como assegurar condições para o eficiente 

desempenho do encargo;  

  
IV - comunicar a Unidade Central de Controle Interno - UCCI do Poder 

Legislativo Municipal, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha 
conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.  

 
CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

SEÇÃO I 
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DAS CONSULTAS 

 
Art. 7º - A Unidade Central de Controle Interno poderá solicitar, a qualquer 

tempo, documentos e/ou informações necessárias as deliberações.  
 

Parágrafo único. As solicitações serão feitas diretamente às unidades 
executoras/responsável pelo sistema, por meio de memorando, que deverá 

prever o prazo para o atendimento.  
 

Art. 8º - A Unidade Central de Controle Interno deverá responder as consultas 
formuladas no seu âmbito de competência, com vistas à solução dos problemas 

relacionados.  
  

Parágrafo único. As consultas direcionadas à Unidade Central de Controle 
Interno deverão ser formalizadas por meio de memorando e endereçadas á 

Controladora Geral, que fará atendimento à solicitação apresentada.  

  
SEÇÃO II 

DO ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS 
 

Art. 9º - Verificando a ocorrência de qualquer irregularidade nos procedimentos 
realizados no âmbito da unidade executora, a mesma deverá comunicar o fato 

imediatamente à Unidade Central de Controle Interno, para que adote as 
providências cabíveis.  

  
Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput deste artigo será feita por 

meio de memorando e deverá conter a descrição da irregularidade.  
  

Art. 10 - Tomando conhecimento de qualquer irregularidade, a Unidade Central 
de Controle Interno deverá se manifestar nos autos, por meio de relatório, 

parecer ou simples pronunciamento, a fim de sanar as irregularidades apontadas, 

conforme dispõe o inciso XIX, do artigo 18 B, da Lei Complementar Municipal nº. 
872/2010.  

 
 Art. 11 - Compete a Unidade Central de Controle Interno acompanhar a 

situação ensejadora da comunicação de que trata o artigo 9º, a fim de certificar 
se a irregularidade apontada foi devidamente sanada.  

  
Art. 12 - A Unidade Central de Controle Interno, diante da irregularidade 

apontada, deverá verificar se houve algum tipo de dano ao erário, situação esta 
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que enseja a Tomada de Contas Especial e, no caso de constatação positiva, 

deverá proceder conforme disposições contidas na Instrução Normativa SCI nº. 
01/2014.  

 
 

SEÇÃO III 
DA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E DO 

SUPORTE NA ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
 

Art. 13. A Unidade Central de Controle Interno deverá promover reuniões com 
as unidades executoras, para definir as rotinas de trabalho e identificar novos 

pontos de controle e respectivos procedimentos de controle.  
  

Parágrafo único. Identificados novos pontos de controle, a Unidade Central de 
Controle Interno encaminhará ao chefe do Poder Legislativo Municipal solicitação 

indicando as instruções normativas que deverão ser confeccionadas, a unidade 

executora responsável, e o respectivo prazo, a fim de seja determinado, por meio 
de ato da presidência, o seu cumprimento.  

  
Art. 14. Compete a Unidade Central de Controle Interno promover a integração 

operacional entre os diversos sistemas administrativos, orientando e apoiando na 
elaboração das instruções normativas.  

  
Art. 15. Havendo necessidade, a Unidade Central de Controle Interno deverá 

criar novos sistemas administrativos, a fim de buscar o aprimoramento e 
aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal.  
  

Art. 16. Caberá, ainda, a Unidade Central de Controle Interno, alertar a unidade 
responsável pela instrução normativa sobre alterações que se fizerem 

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

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional, levando em consideração o princípio da economicidade.  

  
Art. 17. Depois de aprovada a instrução normativa, por meio de ato da 

presidência do Poder Legislativo Municipal, a Unidade Central de Controle Interno 
deverá fiscalizar o cumprimento das instruções normativas nos diversos sistemas 

administrativos, através da realização de auditorias, conforme disciplinado na 
Instrução Normativa SCI nº. 02/2013.  
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SEÇÃO IV 

DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS, METAS E 
OBJETIVOS DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

  
Art. 18. A Unidade de Diretoria de Administração e Finanças deverá encaminhar, 

trimestralmente, à Unidade Central de Controle Interno, relatório acerca do 
cumprimento dos programas, metas e objetivos constantes do Plano Plurianual - 

PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e da Lei Orçamentária Anual - 
LOA.  

  
Parágrafo único. O relatório deverá ser encaminhado até o quinto dia útil do 

mês subsequente ao término de cada trimestre.  
  

Art. 19. O relatório de que trata o artigo anterior deverá contemplar o 
cumprimento integral, parcial e o não cumprimento de todo e qualquer 

programa, meta ou objetivo previstos em cada instrumento de planejamento 

governamental, separadamente.  
  

Parágrafo único. Verificado pela Diretoria de Administração e Finanças o 
cumprimento parcial ou o não cumprimento de algum programa, meta ou 

objetivo previstos nos instrumentos de planejamento governamental, deverá 
anexar ao relatório os documentos necessários a comprovação da inconsistência.  

  
Art. 20. Recebido o relatório, a Unidade Central de Controle Interno deverá 

analisá-lo minuciosamente, e, constatando que os programas, metas ou objetivos 
previstos nos instrumentos de planejamento governamental não estão sendo 

cumpridos, deverá, ainda, emitir parecer endereçado ao chefe do Poder 
Legislativo Municipal para que diante das inconsistências adote as providências 

necessárias à saná-las.  
 

 

SEÇÃO V 
DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

  
Art. 21. A Unidade Central de Controle Interno deverá contratar, através da 

realização de procedimento licitatório, empresa especializada na implantação e 
manutenção de sistema de informação para o exercício das atividades finalísticas 

do Sistema de Controle Interno.  
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Art. 22. Uma vez implantado o sistema de que trata o artigo anterior, a Unidade 

Central de Controle Interno deverá:  
  

I - cadastrar as instruções normativas elaboradas pelos diversos sistemas 
administrativos, e alterá-las sempre que publicadas novas versões;  

  
II - cadastrar as diversas unidades executoras, identificando suas rotinas e 

procedimentos, a fim de controlar com maior eficiência todos os procedimentos 
alocados em cada local da administração pública;  

  
III - vincular determinadas rotinas com as unidades executoras responsáveis 

pela execução, de forma que as demais unidades executoras não tenham acesso 
a tais informações, proporcionando a segregação de atividades aos seus 

respectivos departamentos;  
IV - vincular os usuários do sistema as suas respectivas unidades executoras, de 

forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos 

pertinentes à  sua unidade;  
  

V - cadastrar as obrigações legais, listando a respectiva data limite;  
  

VI - elaborar os relatórios de competência da Unidade, podendo utilizar, para 
tanto, gráficos, tabelas manuais ou com informações automáticas;  

  
VII - buscar informações referente a cada sistema administrativo, a fim de 

utilizá-las para o gerenciamento e controle do cumprimento das determinações 
contidas nas instruções normativas, contribuindo para independência das 

atividades, otimizando o trabalho, por meio da integração com os sistemas de 
Controle de Frotas, Compras, Licitações e Contratos, Recursos Humanos e Folha 

de Pagamento, Protocolo e Processos, Almoxarifado, Administração, dentre 
outros;  

  

VIII - cadastrar os documentos em formato checklist e texto normal para as 
principais rotinas da administração pública, encaminhados pelos diversos 

sistemas administrativos quando da confecção das instruções normativas;  
  

IX - cadastrar as diversas legislações referentes ao Sistema de Controle Interno, 
podendo assim, correlacionar cada item a uma ou mais legislação, através da 

fundamentação legal. 
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SEÇÃO VI 

DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 
  

Art. 23. A Unidade Central de Controle Interno deverá fiscalizar e acompanhar a 
gestão fiscal quanto:  

  
I - aos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 

restos a pagar;  
  

II - às medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 

nº 101 de 04 de maio de 2000;  
  

III - às providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31 da Lei 
Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;  

  
IV - ao cumprimento do limite de gastos totais do legislativo municipal.  

  
Art. 24. A fiscalização e o acompanhamento de que trata o artigo anterior serão 

feitos por meio da análise de relatórios e pareceres que serão solicitados as 
unidades executoras responsáveis pela gestão fiscal.  

  
SEÇÃO VII 

DO ROL DE RESPONSÁVEIS 
 

Art. 25. Caberá a Unidade Central de Controle Interno a elaboração do rol dos 
responsáveis, nos moldes do ANEXO II desta instrução normativa, o qual deverá 

ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo até o dia 15 
de janeiro de cada ano e sempre que houver alterações, sendo neste último caso 

observado o prazo de quinze dias, a contar da publicação dos respectivos atos de 

nomeação, designação ou exoneração.  
  

Art. 26. Conforme artigo 144 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, serão identificados como responsáveis, quando 

cabíveis:  
  

I - o ordenador de despesas;  
  

II - o ordenador de restituição de receitas;  
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III - o dirigente máximo;  
  

IV - o dirigente máximo do órgão ou entidade supervisora;  
  

V - os membros da diretoria;  
  

VI - os membros dos órgãos colegiados responsáveis por atos de gestão, 
definidos em lei, regulamento ou estatuto;  

  
VII - os membros dos conselhos de administração, deliberativo ou curador e 

fiscal;  
  

VIII - o encarregado do setor financeiro ou outro co-responsável por atos de 
gestão, definidos em lei, regulamento ou estatuto;  

  

IX - os membros de comissões de licitação;  
  

X - os pregoeiros;  
  

XI - os gestores e os assessores jurídicos;  
  

XII - o encarregado do almoxarifado ou do material em estoque;  
  

XIII - o encarregado do depósito de mercadorias e bens apreendidos;  
  

XIV - os membros dos colegiados dos órgãos ou entidade gestora;  
  

XV - os solidariamente responsáveis.  
  

Art. 27 - Constarão do rol referido nesta seção: 

 
 I - nome, número da carteira de identidade e o CPF dos responsáveis e de seus 

substitutos;  
  

II - cargos e funções exercidos;  
  

III - indicação dos períodos de gestão;  
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IV - atos de nomeação, designação ou exoneração, data e número da publicação 

oficial;  
  

V - endereços residencial e funcional.  
  

Art. 28. Havendo alteração dos responsáveis, caberá a respectiva unidade 
executora informar, por meio de memorando, à Unidade Central de Controle 

Interno:  
  

I - o ato de exoneração e sua respectiva data, no prazo de 5 (cinco) dias 
contados da data de exoneração, encaminhando cópia do mesmo;  

  
II - os dados constantes do artigo anterior quando se tratar da nomeação de 

servidor listado no rol dos responsáveis, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
data de nomeação.  

  

CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 29. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, 

estabelecidos nesta instrução normativa, sem prejuízo das orientações e 
exigências do TCE/ES relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções 

legais cabíveis.  
  

Art. 30. Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 
organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI n º. 01/2013, bem como 
manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.  

  
Art. 31. Integram a esta Instrução Normativa os Anexos I e II.  

 

 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação. 

 
 

Atílio Vivácqua, 11 de março de 2014. 
 

 
Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
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Ciente e De Acordo: 

 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 01/2014 

 
 

Versão: 02 
 

Aprovação em: 03/11/2016 
 

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº01/2016 
 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
  

  
 

I - FINALIDADE  
 

A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 

procedimentos para realização de tomada de contas especial na Câmara 
Municipal de Atílio Vivácqua.  

 
II - ABRANGÊNCIA  

 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal.  
 

III - CONCEITOS  
 

1. Ação  
 

Consiste no fato do agente público agir positivamente, fazer algo.  
 

2. Adimplemento 

 
Ato de cumprir um dever e/ou obrigação, pagamento.  

 
3. Ampla defesa  

 
Princípio constitucional que consiste na possibilidade de utilização pelas partes de 

todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e 
direitos.  
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4. Ato antieconômico  

 
Ação praticada pelo agente público, caracterizada como inoportuna e/ou 

inadequada no ponto de vista econômico, mesmo que seja efetuada de forma 
legal e legítima.  

 
5. Ato ilegal  

 
Ação praticada ou procedimento administrativo adotado em desconformidade 

com o estabelecido em lei ou normas legais que o regem.  
 

6. Ato ilegítimo  
 

Ação praticada com ausência de formalidade ou requisito essencial à sua 
realização, em desconformidade e/ou contrária ao direito moral e ao decoro ou 

ainda, que não atenda ao interesse público.  

 
7. Autoridade administrativa  

 
Chefe do poder legislativo municipal.  

 
8. Autos  

 
Peças que compõe um processo administrativo.  

 
9. Culpa  

 
Responsabilização do agente público por prática de ato não intencional que 

porventura gere dano e/ou prejuízo ao poder público.  
 

10. Dano ao erário  

 
Prejuízo aos cofres públicos, gerado pela não justificação ou uso indevido dos 

recursos pertencentes ao ente público.  
 

11. Desfalque  
 

Redução ou diminuição registrada no valor ou preço de alguma coisa.  
 

12. Desvio  
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Emprego de recurso em finalidade diversa da prevista em lei ou acordo, mesmo 
que o agente não tire qualquer vantagem pessoal e vise, no ato praticado, o 

interesse público.  
 

13. Diligência  
 

Toda atenção ou cuidado que deve ser aplicado pelo agente, ou pessoa que 
executa um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a 

necessária regularidade; exprime a própria prudência adotada na execução de 
todos os atos e negócios jurídicos.  

 
14. Documentos  

 
Cartas, ofícios, alvarás, memorandos, ou qualquer outro instrumento necessário 

para instrução de processo administrativo.  

 
15. Dolo  

 
Ação praticada intencionalmente por agente público, com o propósito de 

beneficiar-se e/ou a outrem, gerando dano e/ou prejuízo ao poder público.  
 

16. Inquérito  
 

Ato ou efeito de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se deseja 
esclarecer.  

 
17. Instrução normativa – IN  

 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a 

padronização na execução de atividades e rotinas de trabalho.  

 
18. Nexo causal  

 
Vínculo entre a conduta praticada pelo agente público e o dano verificado. Para 

que o nexo causal esteja presente, é necessário que a conduta do agente tenha 
sido causa direta do dano verificado.  

 
19. Oitiva  
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Ato de ouvir determinadas pessoas que serão chamadas para prestar 

esclarecimentos dentro do procedimento de Tomada de Contas Especial.  
 

20. Omissão 
 

Conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou que teria 
condições de fazer, desatendendo a um dever legal de evitar um resultado 

indesejável.  
 

21. Portaria  
 

Instrumento legal que instaura a Tomada de Contas Especial e designa a 
comissão que será responsável pelos trabalhos, delegando aos seus membros o 

encargo nela definido, transferindo-lhes autoridade e deveres.  
 

22. Processo  

 
Conjunto de documentos arrolados em função da solução de uma questão 

proposta e que implica em responsabilidade técnica, administrativa ou política, 
em uma ou mais instâncias de decisão.  

 
23. Responsabilidade individual  

Atribuição de responsabilidade ao agente público causador do dano.  
 

24. Responsabilidade solidária  
 

Atribuição de responsabilidade a um agente público por ato praticado por outro 
agente, sendo ambos responsáveis pela ação. É definida por lei. Diz que uma 

pessoa deve responder pelos atos de outra em igual intensidade nos casos pela 
lei definidos.  

 

25. Sindicância  
 

Apuração preliminar sobre a existência de ilícito funcional, em que serão colhidos 
os indícios sobre a existência de infração disciplinar, sua autoria e o elemento 

subjetivo com que se conduziu o responsável, tendo caráter inquisitório e 
investigativo não comportando o contraditório e a ampla defesa.  

 
26. Tomada de contas especial  
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Procedimento devidamente formalizado, dotado de rito próprio, cuja finalidade 

essencial é o ressarcimento aos cofres públicos por meio da apuração de fatos, 
identificação de responsáveis e quantificação de dano causado. Deve conter 

elementos de prova/convicção suficientes para definir a conduta dos agentes 
públicos e demais responsáveis envolvidos (solidários ou não), qual/quanto foi o 

dano e, principalmente, o nexo da causalidade entre a conduta dos agentes e o 
dano.  

 
27. Alcance 

 
Segundo a Instrução Normativa TCE/ES nº. 08 de 31 de Julho de 2008 são as 

despesas impugnadas pelo Tribunal; as diferenças verificadas para menos na 
receita e para mais na despesa; os desfalques verificados em dinheiros, bens ou 

valores públicos; o adiantamento e demais antecipações de recursos cuja 
aplicação não tenha sido devidamente comprovada no prazo fixado; os saldos em 

poder dos responsáveis, depois de esgotado o prazo de prestação de contas; e os 

saldos não escriturados devidamente.  
 

IV- BASE LEGAL  
 

A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na: 
Constituição Federal;  

Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2.000;  
Regimento Interno do TCE/ES (Resolução TCE/ES nº. 261 de 04 de junho de 

2013);  
Lei Orgânica do TCE/ES:  

IN TC Nº32/2014; 
Lei Complementar Municipal Nº 1023/2013 que dispõe sobre a Instituição do 

Sistema de Controle Interno no município de Atílio Vivácqua;  
Lei Complementar Municipal n° 872/2010 que cria a Central de Controle Interno 

no âmbito da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua; 

Resolução Nº09/2013 que regulamenta a Lei Complementar nº872/2010. 
E demais Leis aplicáveis. 

  
V- DAS RESPONSABILIDADES  

 
Toda pessoa que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou responde por dinheiros, 

bens e valores públicos do Poder Legislativo ou que em seu nome assume 
obrigação de natureza pecuniária, bem como o gestor de recursos recebidos tem 

o dever de prestar contas.  
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1. Da autoridade administrativa (chefe do poder legislativo):  
 

a) determinar a instauração da Tomada de Contas Especial e designar a 
Comissão responsável por conduzir o processo de realização da mesma;  

 
b) determinar o cumprimento das penalidades e providências indicadas pela 

Comissão.  
 

2. Da Unidade Central de Controle Interno:  
 

a) verificar o cumprimento das determinações desta instrução normativa, em 
especial quanto à formalização e procedimentos a serem observados na 

realização da Tomada de Contas Especial, por meio da elaboração de relatório; 
 

b) promover a divulgação desta instrução normativa junto a todas as unidades 

da estrutura organizacional do poder legislativo municipal, que ficam sujeitas à 
Tomada de Contas Especial;  

 
c) recomendar a instauração da Tomada de Contas Especial, ao tomar 

conhecimento de qualquer um dos fatos enseja dores relacionados nesta 
Instrução Normativa ;  

 
d) instaurar a Tomada de Contas Especial por determinação do TCE/ES, 

obedecendo aos prazos estabelecidos.  
 

3. Das demais unidades administrativas sujeitas à Tomada de Contas 
Especial:  

 
a) disponibilizar todas as informações solicitadas pela Unidade Central de 

Controle Interno, necessárias à realização de Tomada de Contas Especial;  

 
b) colaborar com a comissão designada para realizar a Tomada de Contas 

Especial no que lhes for solicitado quanto a informações, documentos e outros 
subsídios necessários para o desenvolvimento e conclusão dos trabalhos.  

 
4. Da Comissão designada para conduzir a Tomada de Contas Especial:  

 
a) formalizar e instruir o procedimento;  
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b) adotar todas as providências necessárias à apuração dos fatos, identificando 

os responsáveis e quantificando o dano;  
 

c) elaborar o relatório conclusivo e encaminhar para manifestação da Unidade 
Central de Controle Interno.  

 
VI - DOS PROCEDIMENTOS  

 
1. DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

 
São fatos enseja dores da instauração da Tomada de Contas Especial:  

 
a) a omissão no dever de prestar contas;  

 
b) a não comprovação da aplicação de recursos repassados pela União, Estado ou 

Município, mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere; 

 
c) a ocorrência de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou 

valores públicos;  
 

d) a ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa 
de valores e bens;  

 
e) a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico da qual resulte 

dano ao erário;  
 

f) a concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas 
da qual resulte dano ao erário;  

 
g) outras hipóteses previstas em lei ou regulamento do TCE/ES.  

 

Ocorrendo uma das hipóteses previstas no item 1, a autoridade competente 
deverá providenciar, antes da instauração da tomada de contas especial, a 

imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização 
ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais e administrativos, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar: 
 

I – da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato pela 
autoridade competente; 
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II – da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de 

omissão da prestação ou da falta de comprovação da aplicação de recursos 
repassados mediante convênios, acordo ou outro instrumento congênere. 

 
O responsável por cada unidade no âmbito do Poder Legislativo Municipal deverá 

comunicar a ocorrência de qualquer um dos fatos ensejadores relacionados acima 
constante desta Instrução Normativa, á autoridade administrativa, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que tomou conhecimento do 
mesmo, sob pena de responder solidariamente. 

 
A comunicação deverá ser feita por meio de documento protocolado, contendo a 

descrição dos fatos, a data da ocorrência, a identificação dos possíveis 
responsáveis e a quantificação estimada do dano (valor original do débito), 

conforme modelo constante no ANEXO II da presente instrução normativa.  
 

Diante dos fatos narrados na comunicação e verificada a ocorrência de indícios 

que indiquem a veracidade dos fatos relatados, a autoridade administrativa 
deverá providenciar, antes da instauração da tomada de contas especial, a 

imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização 
ou elisão do dano, consequentemente deverá ser instaurara a Tomada de Contas 

Especial, por meio de portaria (ANEXO III), sob pena de responsabilidade 
solidária.  

 
A Tomada de Contas Especial é medida de exceção, somente devendo ser 

instaurada depois de esgotadas as providências administrativas internas, 
observados os princípios norteadores dos processos administrativos, e sem a 

efetiva recomposição do erário.  
 

A portaria que instaura a Tomada de Contas Especial, citada anteriormente, 
constitui-se de instrumento e designa os servidores componentes da Comissão 

instituída para realizar o procedimento, devendo para sua validade, observar os 

seguintes requisitos formais:  
 

- ser exarado pela autoridade administrativa;  
 

- conter a descrição do objetivo de sua instauração; 
 

 
- conter a indicação dos membros da comissão, qualificando-os funcionalmente, 

com a menção do cargo e da matrícula, registrando quem presidirá os trabalhos;  
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- conter a indicação do prazo para o início dos trabalhos da comissão: 5 (cinco) 
dias, contados da data de ciência da designação;  

 
- conter a indicação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão, que 

deverá contemplar a emissão de relatório conclusivo e a entrega dos autos à 
Unidade Central de Controle Interno: 45 (quarenta e cinco) dias, contados a 

partir do término do prazo anterior;  
 

- ser publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no prazo máximo de 
02 (dois) dias, contados da data de emissão da portaria, devendo a cópia da 

publicação ser anexada aos autos.  
 

2. DA FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO  
 

A Tomada de Contas Especial será conduzida pela comissão designada para tal 

finalidade, competindo a ela a formalização e instrução do procedimento.  
 

Os membros da comissão, que deverá ser composta apenas por servidores 
efetivos e em quantidade mínima de três componentes, não poderão estar 

envolvidos com os fatos a serem apurados, nem possuir qualquer interesse no 
resultado do procedimento.  

 
Todos os documentos que sucederem a comunicação escrita serão integrados ao 

processo, precedidos de informação de juntada.  
 

O procedimento será materializado mediante uma simples declaração, que 
poderá ser lavrada no verso do documento anterior e indicará o que será 

juntado, bem como quais são as folhas constantes do processo. Tal medida 
previne o extravio e/ou retirada de documento dos autos, já que oferece 

condições de consulta nas folhas de juntada, tornando possível a identificação da 

peça faltante e sobre qual assunto versava, facilitando a obtenção de cópia ao 
expedidor, quando for o caso.  

 
Toda documentação anexada aos autos deverá ter suas folhas carimbadas, 

numeradas e rubricadas.  
 

Os membros da comissão designada para realizar a Tomada de Contas Especial 
deverão ser comunicados acerca de suas designações no prazo máximo de 02 

(dois) dias, contados da data de publicação da portaria, por meio de ofício 
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encaminhado pela autoridade administrativa (ANEXO IV), cuja cópia com 

indicação de recebimento e ciência deverá ser anexada aos autos.  
 

O TCE/ES e a Unidade Central de Controle Interno deverão ser comunicados 
sobre a instauração da Tomada de Contas Especial pela autoridade 

administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação da 
portaria.  

 
As comunicações deverão ser instruídas com o número do processo da Tomada 

de Contas Especial, a cópia da portaria de instauração e designação da comissão, 
o motivo ensejador para instauração da Tomada de Contas Especial, a data da 

ocorrência e o valor estimado do débito original.  
 

Os trabalhos da comissão iniciar-se-ão no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da data de ciência dos membros acerca de suas designações, com a 

realização de reunião, na qual deverá ser indicado quem prestará 

esclarecimentos, inclusive os supostamente envolvidos, quais as diligências 
poderão ser promovidas de imediato e quais outras providências serão adotadas 

em relação aos fatos a serem apurados, devendo ao final ser lavrada ata (ANEXO 
V).  

 
Em toda e qualquer reunião dos membros da comissão de Tomada de Contas 

Especial deverá ser lavrada ata contendo os assuntos discutidos e as 
providências a serem adotadas, devendo, para tanto, ser observado o ANEXO V, 

no que couber.  
 

A identificação dos envolvidos no fato apurado deverá constar dos autos na 
forma de ficha de qualificação (ANEXO VI), indicando:  

 
- nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade;  

 

- endereço residencial e funcional completos;  
 

- cargo, função e matrícula, se servidor público municipal;  
 

- ato de nomeação/designação e a respectiva data de publicação, se servidor 
público municipal.  

 
Os supostamente envolvidos nos fatos deverão ser comunicados e convidados a 

prestar esclarecimentos por meio de ofício (ANEXO VII), que deverá ser entregue 
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em mãos quando se tratar de servidor da Câmara municipal de Atílio Vivácqua, 

com indicação da data do recebimento e assinatura, ou enviado por meio de 
correspondência registrada com aviso de recebimento - ar indicando “mãos 

próprias”, a fim de que seja assegurada a certeza de ciência do suposto 
envolvido.  

 
No documento (ofício) enviado deverão constar os seguintes dados:  

 
- número do processo da Tomada de Contas Especial;  

 
- motivo ensejador para instauração da Tomada de Contas Especial;  

 
- data da ocorrência do fato;  

 
- valor aproximado do débito original.  

 

A oitiva será realizada em sala reservada, com a presença da comissão e será 
reduzida a termo assinado por todos os presentes (ANEXO VIII).  

 
Os supostamente envolvidos poderão estar acompanhados de advogado, 

ressalvando que a intervenção deste somente será autorizada depois de 
esgotados os questionamentos da comissão e, desde que o mesmo esteja 

munido e apresente a seguinte documentação:  
 

- identidade funcional;  
 

- procuração outorgada pelo suposto envolvido, constituindo-o como seu 
representante no caso em questão.  

 
Todas as ocorrências envolvendo o advogado deverão constar na ata.  

 

Na hipótese de recusa do advogado em assinar a ata, mesmo que depois de 
todas as assinaturas, o fato deverá ser registrado, informando ainda o tempo em 

que ele esteve presente no recinto.  
 

Caso o suposto envolvido não compareça na data prevista ou se recuse a prestar 
esclarecimentos, o fato deverá ser registrado em ata (ANEXO IX).  

 
Se depois de ocorrido o fato previsto,citado acima, desde que antes da emissão 

do relatório conclusivo da comissão sobre a Tomada de Contas Especial, o 
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suposto envolvido resolver prestar seus esclarecimentos, estes deverão ser 

acolhidos, como forma de evidenciar o princípio constitucional da ampla defesa.  
 

Além dos documentos já mencionados nesta instrução normativa, os autos da 
Tomada de Contas Especial deverão ser instruídos, quando couber, com os 

seguintes elementos:  
 

 
- termo de formalização do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, 

bem como seus respectivos anexos e aditivos, contendo:  
 

a) cópia das notificações à entidade beneficiária, acompanhadas dos respectivos 
comprovantes de recebimento;  

 
b) comprovantes de repasses e de recebimento dos recursos, notas de empenho, 

ordens de pagamento e ordens bancárias;  

 
c) comprovação e justificativa da retenção de parcelas vincendas, por parte do 

órgão concedente, se for o caso;  
 

d) justificativa quanto à devolução integral de recursos não utilizados na 
execução do objeto da avença, acompanhada do comprovante de devolução do 

valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações 
financeiras realizadas.  

 
- demonstrativo financeiro do débito, indicando:  

 
a) valor original, que representa o valor histórico do suposto dano;  

 
b) origem, indicando a motivação do suposto dano e a data de ocorrência, exata 

ou aproximada do mesmo;  

 
c) parcelas recolhidas e suas respectivas datas de recolhimento, se for o caso.  

 
- nos casos de sindicância e/ou de inquérito relacionados aos fatos ensejadores 

da Tomada de Contas Especial, deverá ser juntada aos autos cópia do relatório, 
independente de seu julgamento, tendo em vista que a ausência dessas 

informações pode trazer prejuízos ao processo, ensejando inclusive, a duplicidade 
de procedimentos;  
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- demonstrativo de recebimento e aplicação de todos os recursos orçamentários 

e extras - orçamentários utilizados, arrecadados, guardados, gerenciados ou 
administrados pela pessoa física, órgão ou entidade, se for o caso;  

 
- pronunciamento do ordenador de despesa ou de autoridade por ele delegada;  

 
- outras peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não 

pelo prejuízo verificado.  
 

A comissão deverá ao final da apuração, elaborar o relatório conclusivo (ANEXO 
X) indicando de forma circunstanciada, o motivo determinante da instauração da 

Tomada de Contas Especial, os fatos apurados, as normas legais e 
regulamentares desrespeitadas, os respectivos responsáveis e as providências e 

penalidades que devem ser adotadas pela autoridade administrativa para 
ressarcir e resguardar o erário.  

 

O responsável pela Unidade Central de Controle Interno deverá, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias contados da data da emissão do relatório conclusivo, 

manifestar-se acerca do processo de Tomada de Contas Especial,emitindo 
relatório (ANEXO XI), observando, entre outros, os seguintes quesitos:  

 
- adequada apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos 

infringidos;  
 

- correta identificação do responsável;  
 

- precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas;  
 

- prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa.  
 

O responsável pela Unidade Central de Controle Interno poderá, caso entenda 

pertinente, solicitar novas diligências para complementação de informações e/ou 
esclarecimentos.  

 
A autoridade administrativa deverá manifestar-se nos autos da Tomada de 

Contas Especial, atestando o conhecimento dos fatos apurados e das medidas 
para sanar as deficiências e irregularidades, e determinando o cumprimento das 

providências e penalidades indicadas pela comissão, com vistas a ressarcir e 
resguardar o erário, sob pena de responsabilidade solidária.  
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As providências e penalidades deverão ser comunicadas aos envolvidos, pela 

autoridade administrativa, no prazo máximo de 8 (oito) dias, contados da data 
da emissão do relatório da Unidade Central de Controle Interno.  

 
Nos casos em que o TCE/ES determinar à Unidade Central de Controle Interno a 

instauração de Tomada de Contas Especial, conforme estabelecido no artigo 3º 
da Instrução Normativa TCE/ES nº. 32, de 04 de Novembro de 2014, os 

procedimentos serão efetuados na forma descrita nesta instrução normativa, no 
que couber.  

 
O responsável pela Unidade Central de Controle Interno é autoridade competente 

para exarar a portaria que instaura a Tomada de Contas Especial.  
 

3. DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO  
 

Em todos os casos de ressarcimento de valores ao erário deverá ser emitido um 

documento de arrecadação municipal - DAM, referente ao recolhimento do débito 
que será anexado ao ofício que o envolvido receberá.  

 
Os débitos apurados serão corrigidos monetariamente pelo índice de atualização 

dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo e acrescidos de juros de 
mora, nos termos do parágrafo único do artigo 150, da Lei Complementar 

Estadual nº621/2012, capitalizados de forma simples, a partir da data do evento, 
quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela Administração nos demais 

casos. 
 

Nos casos de omissão no dever de prestar contas, de não aplicação ou de desvio 
de recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento 

congênere, a incidência de atualização monetária dar-se-á a contar da data do 
recebimento do recurso. 

 

A quantificação do débito far-se-á mediante: 
 

I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido; 
 

II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que 
seguramente não excederia o real valor devido. 

 
Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano 

levará em contas os preços de mercado e o seu estado de conservação. 
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As cobranças deverão ser feitas pela autoridade administrativa por meio de 
ofício, entregue diretamente ao envolvido, quando se tratar de servidor da 

Câmara municipal de Atílio Vivácqua, com indicação da data do recebimento e 
assinatura, ou enviado por meio de correspondência registrada com aviso de 

recebimento - AR indicando “mãos próprias”, a fim de que seja assegurada a 
certeza da ciência do envolvido.  

 
A autoridade administrativa deverá ainda determinar o prazo de 03 (três) dias da 

data do recebimento do documento, pelo envolvido, para o cumprimento de suas 
determinações.  

 
As cópias das cobranças, com indicação do recebimento por parte do envolvido, 

deverão sempre ser anexadas aos autos, independentemente de resposta ou 
pagamento resultante desta cobrança.  

 

Não havendo o ressarcimento ao erário no prazo estipulado, o valor 
correspondente será inscrito em dívida ativa.  

 
4. DO ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

Os autos da Tomada de Contas Especial deverão ser encaminhados ao TCE/ES no 
prazo de 90 (noventa) dias, pela Autoridade Administrativa, contados a partir do 

ato de instauração, para fins de julgamento.  
 

O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até igual período, uma 
única vez, mediante pedido tempestivo e devidamente justificado, emanado pela 

autoridade administrativa e sujeito à apreciação do TCE/ES.  
 

Em caso de restituição, a autoridade competente terá a obrigação de regularizar 

o processo e devolvê-lo ao Tribunal em até 30(trinta) dias. 
  

 
5. DA DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

 
Salvo determinação em contrário do Tribunal fica dispensado o encaminhamento 

da tomada de contas especial quando o valor de débito, atualizado 
monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 VTRE (vinte mil Valores de 

Referência do Tesouro Estadual), caso em que a quitação somente será dada ao 
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responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao qual 

continuará obrigado. 
 

A dispensa de que se trata acima não desobriga a autoridade competente de 
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o 

respectivo ressarcimento. 
 

Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao 
Tribunal, nas hipóteses de: 

 
I – recolhimento integral do débito, devidamente atualizado; 

 
II – em se tratando de bens, sua respectiva reposição ou restituição da 

importância equivalente; 
 

III – aprovação da prestação de contas de convênio ou outro instrumento 

congênere, ou a regular comprovação da aplicação dos recursos, mesmo que 
extemporaneamente; 

 
IV – comprovação da não ocorrência do dano imputado aos responsáveis.  

 
Nos casos de parcelamento, a autoridade administrativa deverá informar ao 

TCE/ES o adimplemento total das parcelas, mediante comunicação acompanhada 
dos elementos comprobatórios, quando então terá início a contagem do prazo de 

que trata da dispensa do encaminhamento, em que os autos do processo ficarão 
disponíveis durante o período de 05 anos para atendimento do TCE/ES.  

 
Se o dano for de valor inferior a 20.000 (vinte mil) VRTE, a Tomada de Contas 

Especial será anexada ao processo da respectiva Prestação de Contas Anual da 
autoridade administrativa, para julgamento em conjunto, conforme determina o 

artigo 154, § 1º, do Regimento Interno do TCE/ES.  

 
Nas hipóteses de dispensa citadas anteriormente, a autoridade administrativa, no 

prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de instauração, deverá 
encaminhar comunicação ao TCE/ES, com os seguintes elementos, quando 

cabíveis:  
 

- número do processo da tomada de contas ou tomada de contas especial;  
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

- nome, endereço, matrícula e CPF do responsável pelo dano;  

 
- origem e data da ocorrência;  

 
- valor original do débito;  

 
- valor atualizado do débito, acompanhado de memória de cálculo;  

 
- data do recolhimento do débito;  

 
- cópia do comprovante de recolhimento integral do débito ou da primeira 

parcela.  
 

 
Na ocorrência de perda, extravio ou outra irregularidade em que não se 

caracterize a má-fé de quem lhe deu causa, fica dispensada a instauração de 

tomada de contas especial se o dano for imediatamente ressarcido, devendo a 
autoridade administrativa competente, em sua tomada ou prestação de contas 

anual, comunicar o fato ao Tribunal.  
 

Considera-se como integral ressarcimento ou recomposição ao erário:  
 

I - a completa restituição do valor do dano atualizado monetariamente; ou  
 

II - em se tratando de bens, a respectiva reposição ou a restituição da 
importância equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo recolhimento, 

levando-se em consideração o seu estado de conservação.  
 

 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A autoridade competente deve: 

 
I - registrar nos cadastros de devedores e em seus sistemas de dados contábeis, 

as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis; 
 

II - registrar e manter adequadamente organizadas as informações sobre as 
medidas administrativas adotadas com vistas à caracterização ou elisão do dano;  
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III - consolidar os diversos débitos do mesmo responsável cujo valor seja inferior 

ao mencionado no art. 9º da Instrução Normativa TC nº32/2014 e constituir 
tomada de contas especial se o seu somatório, perante a mesma unidade 

jurisdicionada repassadora, atingir o referido valor. 
 

Os processos de tomada de contas especial de que trata esta Instrução 
Normativa deverão ser autuados a partir da comunicação do ato de instauração, 

fixando-se a relatoria na forma do art. 249, § 4º do Regimento Interno do 
Tribunal. 

 
A autoridade competente providenciará baixa da responsabilidade pelo débito se 

o Tribunal: 
 

I - considerar elidida a responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao 
responsável; 

 

II - considerar não comprovada a ocorrência de dano; 
 

III - arquivar o processo por falta de pressupostos de instauração ou 
desenvolvimento regular; 

 
IV - considerar iliquidáveis as contas, nos termos do art. 90 da Lei Complementar 

Estadual nº 621/2012; ou 
 

V - der quitação ao responsável pelo recolhimento do débito. 
 

Na hipótese de o Tribunal concluir por débito de valor diferente daquele 
originalmente apurado, incumbe à autoridade competente efetuar os ajustes 

adicionais que se façam necessários com relação às medidas indicadas. 
 

 

Ato Normativo do Tribunal que fixa a composição e a forma de envio das 
tomadas e prestações de contas anuais pelos responsáveis por unidades 

jurisdicionadas exigirá informações sobre: 
 

I - casos de dano, objeto de medidas administrativas internas; 
 

II - tomadas de contas especiais cujo encaminhamento foi dispensado ou 
arquivadas nos termos dos artigos 9º e 10 da Instrução Normativa TC 

nº32/2014; 
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III - tomadas de contas especiais instauradas, com destaque para aquelas já 
remetidas e aquelas ainda não remetidas para julgamento pelo Tribunal. 

 
O Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos para o envio de 

tomadas de contas especiais em meio eletrônico. 
 

A satisfação do débito por meio do seu recolhimento não afasta a 
responsabilidade civil, penal e administrativa dos envolvidos. 

 
O Tribunal poderá, a qualquer tempo e se entender necessário, exercer atividade 

fiscalizatória direta, pelos meios previstos em sua Lei Orgânica e em seu 
Regimento Interno, independentemente das medidas administrativas e judiciais 

adotadas. 
 

 

 
7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 

instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES 
relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.  

 
Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 
adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI n º. 001/2013, bem como 

manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.  
 

 
Integram a esta Instrução Normativa os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X,  XI e XII. 

 
 

Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação. 
 

 
 

Atílio Vivácqua, 03 de Novembro de 2016. 
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Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 
 

Ciente e De Acordo: 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 

VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
MODELO DE COMUNICAÇÃO 
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ANEXO III 
MODELO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL 
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ANEXO IV 
MODELO DE COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS DA COMIÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ACERCA DE SUA 

DESIGNAÇÃO 
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ANEXO V 
MODELO DA ATA DE INSTALAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães – S/N – Centro                                                                 
           Atílio Vivacqua-ES – CEP – 29.490-000 

CNPJ – 01.637.153/0001-07 – Tel/Fax: (28)3538-1505 

Email – secretaria@cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL ATÍLIO VIVACQUA - ES 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 
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ANEXO VII 
MODELO DE COMUNICAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS/OITIVA 
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ANEXO VIII 
MODELO DE TERMO DE ESCLARECIMENTO/OITIVA 
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ANEXO IX 
MODELO DE TERMO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA 
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ANEXO X 
MODELO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 
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ANEXO XI 

MODELO DE RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 01/2015 

 
Versão: 01 

Aprova da em: 29/09/2015. 
Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 07/2015. 

Unidade Responsável: Procuradoria Geral da Câmara Municipal  
 

 
I - FINALIDADE 

Estabelecer os procedimentos para o controle e orientação dos trabalhos da 
Procuradoria Legislativa na Câmara Municipal. 

  
II - ABRANGÊNCIA 

Todas as Unidades da Câmara Municipal, quando no exercício desta instrução 
normativa. 

 

III – CONCEITOS 
 

1. PROCURADORIA LEGISLATIVA GERAL: A Procuradoria Legislativa Geral é 
um órgão da estrutura administrativa permanente da Câmara Municipal, 

essencial ao exercício das  funções administrativas e jurisdicional, subordinada 
diretamente ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, sendo responsável, em toda 

a sua plenitude, pela defesa do Legislativo em juízo e fora dele, bem como pelas 
funções de consultoria jurídica, sob a égide dos princípios regidos pela 

Constituição Federal. 
 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR. 
Constituição da Republica Federativa do Brasil. 

Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Lei. 8.429/92- Improbidade Administrativa; 

Lei Orgânica Municipal; 

Regimento Interno da CMAV; 
Lei Complementar nº. 872/2010 c/Alterações. 

Lei Federal n° 4.320/64;  
Demais Legislações correlatas à Administração Pública; 

 
 

V - RESPONSABILIDADES 
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
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- Promover a divulgação desta Instrução Normativa através de sua publicação, 

atualizando-a sempre que necessário. 
- Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

- Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, sempre que necessário, para 

definir as rotinas jurídicas de trabalho   
- Orientar, sempre que necessário, procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão; 
 

 
2.Das Unidades Executoras: 

- Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 
quanto ao  fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualização; 
- Comunicar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
- Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo fiel  cumprimento da mesma; 
- 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. 

 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

- Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
- Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema Jurídico, 

propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

 
VI – PROCEDIMENTOS. 

 
1.- CONTROLES LEGISLATIVO E CONSTITUCIONAL: 

 
1.1. Projetos de Leis. 

I. As Proposições protocolados neste Poder Legislativo passarão pelo crivo da 
Procuradoria Legislativa, após ciência em sessão do pleno, sendo encaminhadas 

à Procuradoria pelo Presidente da Casa no prazo de 3 (três) dias, na forma do 
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regimento interno cameral, que procederá a análise sobre a legalidade e 

constitucionalidade dos mesmos. A omissão de encaminhamento (protocolo) de 
qualquer proposição a Procuradoria da Casa, assim como a retirada de qualquer 

proposição protocolizada na Procuradoria com a finalidade de emissão de parecer 
ou qualquer outro ato do gênero, antes de prazo hábil e razoável ante a 

complexidade da matéria para, é de estrita e única responsabilidade da 
Presidência da Casa Legislativa. 

 
II. Os Projetos de Leis oriundos do Legislativo e Executivo serão objetos de 

análise no campo da competência legislativa, do respeito ao princípio da 
legalidade e constitucionalidade, na forma do regimento interno cameral. 

 
III. Os vetos deverão ser analisados pela Procuradoria, na forma constitucional. 

 
IV. Após emissão de parecer pela procuradoria será a proposição encaminhada a 

presidência da Casa, que na forma regimental encaminhará  às Comissões 

permanentes competentes, na forma regimental. 
 

V. O parecer da Procuradoria Legislativa é opinativo. 
 

 
2.- DA EMISSÃO DE PARECERES, MANIFESTAÇÕES E PRÁTICA DE ATOS 

DE SUA 
COMPETÊNCIA 

I. Na emissão de pareceres ou manifestações, analisar verificação de 
competência do solicitante e enquadramento do pedido nos termos legais; 

 
II. Verificação de existência de enunciados e/ou precedentes no caso em análise 

para elaboração de parecer ou manifestação; 
III. Orientação em de processos de sindicância ou administrativos,  visando à 

garantia dos princípios constitucionais e administrativos; 

 
IV. Exame de qualquer processo judicial que se relacione com a Câmara 

Municipal, dentro da área de competência da câmara municipal. 
 

V. Emitir parecer em minutas de editais e contratos administrativos em processos 
de licitação , na forma da legislação pertinente. 

 
VI. Aprovar os termos de convênios e seus respectivos aditivos, na forma da 

legislação pertinente. 
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VI. Prestar as orientações jurídicas necessárias ao andamento dos trabalhos 
administrativos, sempre que necessário  quando for provocado pelos demais 

órgãos da Câmara Municipal, dentro da alçada de sua competência e funções. 
 

 
VII. Propor medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio da 

Câmara Municipal ou aperfeiçoar as práticas administrativas, sempre que 
solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 
VIII. Representação em Juízo da Câmara Municipal em audiências de conciliação 

e/ou instrução e julgamento, apresentando mandado procuratório ou portaria de 
nomeação ou documento que lhe faça às vezes; 

 
IX. Acompanhamento jurídico de processos administrativos externos, Tribunal de 

Contas e Ministério Público, onde a Câmara Municipal tenha algum interesse 

(defesas, audiências, recursos, e outros atos processuais necessários); 
 

X. Atender às consultas que forem formuladas, dentro de suas atribuições, 
emitindo parecer a respeito; 

 
XI. Desempenhar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente da 

Câmara Municipal, dentro de suas funções estatutárias. 
 

 
 

3. DOS PRAZOS 
 

3.1. Os Prazos a serem observados pela Procuradoria Legislativa são os dispostos 
nas Legislações próprias e pertinentes a cada caso, sejam Municipais, Estaduais 

ou Federais; 

 
3.2. Deve-se atentar para os prazos  legais, assinalados pelo Poder Judiciário e 

Ministério Público em feitos de sua competência exclusiva. 
 

3.3. O prazo para expedição de manifestação e pareceres da Procuradoria 
Legislativa, será aquele especificado na legislação legal pertinente, de acordo 

com a espécie de cada caso,  podendo esse prazo ser dilatado conforme a 
complexidade que o caso requeira, ou em decorrência de acumulo de processos 
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para análise do setor, observado sempre resguardar qualquer prejuízo ao 

legislativo e motivada o ato de prorrogação; 
3.4. Inexistindo prazo para qualquer ato sujeito a manifestação da procuradoria, 

este se dará em respeito ao principio da razoabilidade observada a complexidade 
da matéria sujeita a analise. A aprovação do regime de urgência, em qualquer 

das suas espécies não permitirá a transgressão ao prazo razoável para emissão 
do ato competente pela Procuradoria, visto a não prejudicar a finalidade e 

eficiência do parecer técnico da Procuradoria.   
 

3.5 – A procuradoria não se responsabilizará por ausência de manifestação ou 
descumprimento de prazo quando o documento for recebido ou encaminhado 

para o presidente da Casa e ele não encaminhar, formalmente, a procuradoria. 
 

4. DOS REGISTROS PRÓPRIOS 
 

Compete a Procuradoria Legislativa: 

I - receber, registrar e controlar a movimentação de documentos e processos 
judiciais e administrativos de sua competência; 

 
II - manter atualizados os registros de ações e feitos em curso, promovidos ou 

contestados pela Procuradoria; 
 

III -,Arquivo e registro dos pareceres emitidos pela procuradoria 
 

IV – Arquivo e registro dos processos jurídicos de responsabilidade da 
procuradoria, com as seguintes especificações: 

 
a)autores e litisconsortes; 

b) nº da ação/processo 
c) decisões proferidas 

d) sentença 

 
V - manter atualizadas as pastas correspondentes às ações ajuizadas, em 

tramitação e/ou arquivadas. 
 

VI - prestar informações às partes, não vedadas em lei e regulamento; 
 

IX - manter  arquivo de pareceres proferidos pela respectiva Procuradoria em 
processos administrativos  
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5.- DA CONSULTORIA 
5.1. Os trabalhos de consultoria residem em: 

 
I - emitir pareceres sobre matérias jurídicas submetidas ao exame da 

Procuradoria Legislativa Geral , na forma legal e  regimental. Todas as matérias 
deverão ser encaminhadas ao procurador geral que fará a respectiva distribuição. 

 
II - examinar projetos nas suas espécies, minutas contratuais e edilícias e de 

convênios na forma legal. 
 

III - elaborar súmulas de seus pareceres, para uniformizar a jurisprudência 
administrativa municipal, solucionando as divergências entre órgãos jurídicos da 

Administração; 
 

IV - executar outras atividades correlatas. 

 
5.2. As consultas formuladas à Procuradoria Geral da Câmara Municipal deverão 

ser acompanhadas dos autos concernentes e instruídas adequadamente com 
manifestações dos órgãos das respectivas instituições interessadas. 

 
5.3. Quando o parecer concluir por medidas a serem tomadas pelo órgão 

consulente, estas, após sua adoção, serão comunicadas por escrito à 
Procuradoria Legislativa. 

 
5.4. A Procuradoria Legislativa Geral somente emitirá parecer sobre matéria 

jurídica de interesse da Administração; 
 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de publicação. 

 

Cachoeiro de Itapemirim,ES, 29 de setembro  de 2015. 
 

 
Moacyr Scardua Travaglia 

Procurador Legislativo/Responsável pela UPGR  
 

Ciente e de Acordo:  
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 01/2015 

 

Versão: 01 
Aprova da em: 29/09/2015. 

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 08/2015. 
Unidade Responsável: Procuradoria Geral da Câmara Municipal - UPGR 

 
 

I - FINALIDADE 
Estabelecer os procedimentos para o controle e orientação dos trabalhos do 

Departamento de Processo Legislativo da Câmara Municipal. 
  

II - ABRANGÊNCIA 
As unidades da Câmara Municipal afetas aos atos típicos de processo Legislativo 

da Casa de Leis. 
 

III – CONCEITOS 

 
1. DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO: È órgão ligado diretamente 

a procuradoria legislativa Geral da Câmara e presta assessoria direta a 
Presidência da Casa, assessorando os órgãos afetos ao devido Processo 

Legislativo no impulsionamento das matérias de cunho legislativas no tramite na 
Câmara Municipal, observada as normas “interna Corporis” e demais relativas ao 

tema. 
 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR. 
Constituição da Republica Federativa do Brasil. 

Constituição Estadual – ES. 
Regimento interno da Assembleia Legislativa –ES.  

Lei Orgânica Municipal de AV. 
Regimento Interno da CMAV. 

 

 
V - RESPONSABILIDADES 

1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
- Promover a divulgação desta Instrução Normativa através de sua publicação, 

atualizando-a sempre que necessário. 
- Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
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- Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, sempre que necessário, para 
definir as rotinas jurídicas de trabalho   

- Orientar, sempre que necessário, procedimentos de controle que devem ser 
objeto de alteração, atualização ou expansão; 

 
 

2.Das Unidades Executoras: 
- Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao  fornecimento de informações e à participação no processo de 
atualização; 

- Comunicar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 

- Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel  cumprimento da mesma; 

- 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. 
 

3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
- Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

- Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Sistema Jurídico, 
propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

 
VI – PROCEDIMENTOS. 

 

1.- CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO: 
 

1.2. Responsabilidade do órgão afeto Matérias em tramitação: 
 

1.3. Proceder à organização, separação, distribuição e ao exame prévio da 
pauta das reuniões separando projetos de Lei, regulamentos, moções, com 

parecer prévio da Procuradoria; 
1.4. Proceder à organização bem como o exame prévio das matérias constantes 

da pauta das reuniões; 
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1.5. Organizar as atividades relativas à tramitação legislativa; 

1.6. Receber todas as espécies de proposições protocolizadas sujeitas ou não à 
deliberação do plenário; 

1.7. Autuar e Fazer tramitar todas as espécies de proposições de acordo com as 
normas da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno e dar cumprimento 

ao devido processo legislativo; 
1.8. Confeccionar ofícios e memorandos com a finalidade de informar e motivar 

as comissões permanentes, temporárias ou especiais assim como aos 
órgãos competentes para desempenharem as funções discriminadas no 

Regimento Interno. 
1.9. Proceder relatório preventivo, circunstanciado, de todas as espécies 

normativas protocolizadas que deverá certificar da existência das 
formalidades exigidas, quanto a forma, matéria e iniciativa, para cada 

espécie de proposição legislativa; 
1.10. Informar, quando solicitado, aos parlamentares e demais órgãos 

interessados as fases, etapas e aspectos legais dos processamento de cada 

espécie legislativa que encontra-se em tramitação; 
1.11. Orientar os serviços das comissões permanentes, temporárias e especiais 

da Câmara em todas as suas funções legais e Regimentais; 
1.12. Coordenar os trabalhos das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias 

bem como nas sessões solenes; 
1.13. Coordenar as atividades relativas à seleção, tramitação, localização, 

avaliação, estudos para a concessão de pareceres aos projetos; 
1.14. Coordenar as atividades de recepção e encaminhamento de projetos e 

processos às comissões permanentes, temporárias e especiais da Câmara; 
1.15. Coordenar, orientar, fiscalizar e fazer cumprir, todo o devido processo 

legislativo, acompanhando todo o procedimento, as regras para concessão 
e cumprimento do prazo de regime de urgência, votações em dois turnos, 

pedidos de vista, solicitação de retirada de matéria de pauta, existência de 
pareceres de comissões e o cumprimento de outras exigências legais e 

regimentais; 

1.16. Conferir e autuar os registros das sessões circunstanciados em atas e 
encaminhá-los para deliberação do pleno; 

1.17. Auxiliar o assessor jurídico da mesa diretora no exercício de suas funções; 
1.18. Coordenar as atividades relativas ao processo legislativo; 

1.19. Coordenar as atividades relativas à recepção e encaminhamento de 
processos, projetos e outros documentos relativos ao processo legislativo, 

juntamente aos setores competentes; 
1.20. Preparar e encaminhar o expediente das reuniões ao parlamentar; 

1.21. Exercer atividades necessárias ao cumprimento de suas atribuições; 
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1.22. Exercer outras atividades correlatas. 

 
 

2.- Do acompanhamento e das matérias e o Devido Processo Legislativo. 
 

2.1 - O escopo do acompanhamento do Devido Processo Legislativo das matérias 
em trâmite na Casa, consiste no pleno cumprimento das normas constante do 

Regimento interno Cameral “interna corporis”  
 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de publicação. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim,ES, 29 de setembro  de 2015. 
 

 

 
 

 
 

Moacyr Scardua Travaglia 
Procurador Legislativo/Responsável pela UPGR  

 
 

 
 

 
Ciente e de Acordo:  

Romildo Sergio Abreu Machado 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 
 

 

 

 

 

 
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

SRH 
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CONTROLE INTERNO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 01/2014 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 30/09/2014 

 
Ato de Aprovação: Ato da Presidência Nº 08/2014 

 
Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 

  
 

 
I – FINALIDADE 

 
Estabelecer critérios e procedimentos para a programação, alteração e 

pagamento das férias dos servidores da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua. 
 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua. 

 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Férias 
 

É o período de descanso de 30(trinta) dias a que faz jus o servidor a cada 
ano, sem prejuízo de sua remuneração ou subsídio. 

 
2. Período Aquisitivo 
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É o período de 12(doze) meses necessário para que o servidor adquira o 

direito á fruição das férias. 
 

3. Adicional de férias 
 

Vantagem pecuniária correspondente a 1/3(um terço) do valor da 
remuneração ou subsídio do servidor, paga no mês em que se iniciar o 

período de fruição, conforme a Programação Anual de Férias(escala) 
devidamente publicada. 

4. Programação Anual de Férias(escala) 
 

É o planejamento geral de todas as unidades da Câmara Municipal, 
relativamente á marcação prévia das férias de seus servidores para o exercício 

seguinte, devendo a fruição ocorrer em época que melhor atenda á 
Administração, buscando conciliar essa conveniência com o interesse do 

servidor. 

 
 

5. Parcelamento de férias 
 

Ato voluntário do servidor, manifestado por escrito, por meio do qual requer a 
fruição parcial das férias, exclusivamente em 2(dois) períodos de 15(quinze) 

dias cada, sendo o primeiro usufruído no mês definido na programação anual. 
 

 
6. Alteração de férias 

 
Ato devidamente motivado por interesse da Administração que transfere ou 

interrompe o período de férias do servidor e dar-se-á pelas seguintes 
modalidades: 

 

6.1 Transferência 
 

Ato manifestado por escrito e objetivamente motivado pela chefia imediata e 
devidamente autorizado pela Presidência, que posterga ou antecipa o período 

de fruição das férias dentro do mesmo exercício. 
 

6.2 Interrupção 
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Ato manifestado por escrito e objetivamente motivado pela chefia imediata e 

devidamente autorizado pela Presidência, que interrompe o período de fruição 
das férias. Ocorrerá somente por motivo de calamidade pública, convocação 

para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada 
pela autoridade máxima do órgão. 

 
IV  - RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Da Unidade de Diretoria de Administração e Finanças 
 

1.1 Quanto á escala de férias dos servidores 
 

a) Encaminhar Comunicação Interna no mês de novembro de cada exercício á 
Unidade Gabinete da Presidência sugerindo duas datas limites para a escala 

de férias do exercício seguinte: uma proposta original e outra para 

possíveis alterações – 15(quinze) dias após a primeira data, por meio de 
comunicação formal; 

b) Posteriormente a Unidade Gabinete da Presidência deverá encaminhar a 
proposta original devidamente deferida a Unidade de Diretoria de 

Administração e Finanças a qual encaminhará a Comunicação Interna a 
todas as Unidades da Câmara Municipal; 

c) Disponibilizar em via eletrônica o modelo de formulário da escala de 
férias(Anexo II) que deverá ser preenchido pela chefia de todas as 

unidades da Câmara Municipal e devolvido no prazo estabelecido na 
Comunicação Interna circular; 

d) Criar planilha programada anual de férias do próximo exercício, vinculado á 
relação alfabética de servidores da Câmara Municipal atualizada e registrar 

todas as informações nos sistemas da unidade; 
e) Verificar quando da elaboração da escala de férias, se as unidades 

observaram o número de servidores em gozo simultâneo de férias, a fim de 

não comprometer a execução das atividades normais da Câmara Municipal. 
f) Providenciar Portaria com a escala de férias e encaminhar á Presidência 

para ciência e assinatura; 
g) Publicar até a primeira quinzena do mês de dezembro do exercício atual, a 

Portaria da programação anual de férias dos servidores da Câmara 
Municipal para o exercício seguinte. 
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1.2 Quanto ao parcelamento das férias dos servidores da Câmara 

Municipal 
 

a) Prestar informações sobre o saldo de períodos acumulados, no formulário 
de parcelamento de férias encaminhado pelas chefias; 

b) Após deferimento pela Presidência, dar ciência á chefia imediata e ao 
servidor interessado; 

c) Registrar a informação na planilha da escala de férias e nos sistemas da 
unidade. 

 
 

 
1.3 Quanto á alteração das férias dos servidores da Câmara 

Municipal 
 

a) Prestar informações sobre o pagamento de adicional de férias e saldo de 

período acumulados, no formulário de alteração de férias encaminhado 
pelas chefias; 

b) Após deferimento pela Presidência, dar ciência á chefia imediata e ao 
servidor interessado; 

c) Registrar a informação na planilha da escala de férias e nos sistemas da 
unidade. 

d) Informar á Folha de Pagamento, por meio do relatório de ocorrência 
mensal, o deferimento da alteração da escala de férias para fins de 

antecipação ou postergação do valor decorrente de 1/3(um terço) do 
adicional de férias; 

e) Providenciar e publicar Portaria de alteração de férias do servidor. 
 

 
1.4 Quanto é fruição das férias dos servidores da Câmara 

Municipal 

 
a) Vencidos dois períodos de férias e antes do vencimento do terceiro, a 

Unidade de Diretoria de Administração e Finanças comunicará ao servidor e 
á chefia imediata a obrigatoriedade de gozo de um dos períodos de férias; 

b) Publicar aviso de início de fruição de férias do servidor. 
 

 
 

2. Das Unidade Executoras 
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2.1 Chefia imediata do servidor 
 

a) Enviar a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, por meio de 
comunicação formal, a programação anual de escala de férias de seus 

servidores para o exercício seguinte, observando o prazo fixado pela 
Diretoria de Administração e Finanças. 

b) Manifestar concordância ou não com o parcelamento das férias no 
formulário preenchido pelo servidor; 

c) Informar á Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, eventuais 
alterações da escala de férias anteriormente encaminhada, observando o 

prazo fixado pela DAF. 
d) Preencher o formulário de alteração de férias, disponibilizado pela DAF por 

meio eletrônico, observando os prazos nele estabelecidos, e encaminhá-lo 
á Unidade de Diretoria de Administração e Finanças para preenchimento 

das informações referentes ao pagamento do adicional de férias e saldo de 

períodos acumulados; 
e) Acompanhar a escala anual de férias e informar mensalmente á Unidade de 

Diretoria de Administração e Finanças, o início de fruição das férias dos 
servidores lotados em sua unidade, observando o número de servidores em 

gozo simultâneo de férias, a fim de não comprometer a execução das 
atividades normais da unidade. 

 
 

 
V – PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES 

 
1. Gerais 

 
a) A Programação Anual de Férias dos servidores(escala), para o exercício 

seguinte, será realizada entre os meses de novembro e dezembro do ano 

em curso; 
b) Somente depois de completado o primeiro ano de efetivo exercício, o 

servidor adquirirá o direito a fruir férias; 
c) É vedada a concessão de licença ou afastamento, a qualquer título, aos 

servidores durante o período de férias; 
d) Quando o servidor obtiver um número a 05(cinco) faltas injustificadas no 

exercício em curso, deverão ser efetuados nas férias do exercício seguinte 
os descontos previstos no Art. 103, incisos I a IV, da Lei 585/2002; 

e) É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço; 
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f) As férias observarão a escala previamente publicada, não sendo permitido 

o afastamento, em um só mês, de mais de um terço dos servidores de 
cada unidade; 

g) As férias poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, por 
necessidade do serviço, devidamente comprovada e justificada pela chefia 

imediata e autorizada pela Presidência; 
h) Vencidos dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido 

um deles antes de completado o terceiro; 
i) O servidor que possuir férias acumuladas , poderá gozá-las, sem prejuízo 

das férias regulares do exercício, desde que haja anuência prévia da chefia 
imediata. 

j) Na hipótese prevista na letra “g”, sendo dois os períodos de férias 
acumulados, será considerado preferencialmente, a critério da 

Administração, o mais antigo para efeito de fruição pelo servidor. 
 

 

2. Parcelamento de Férias 
 

a) A requerimento do servidor e a critério da Administração, poderá ser 
autorizada a fruição parcial das férias, exclusivamente em 2(dois) períodos 

de 15(quinze) dias cada, sendo o primeiro usufruído no mês definido na 
programação anual. 

b) O requerimento(Anexo III) deverá ser apresentado com antecedência 
mínima de 15 dias da data de início da fruição definida na programação 

anual de férias. 
c) Ao final do exercício, não poderá haver o acúmulo de mais de 2(dois) 

períodos de férias interrompidos ou parcelados. 
d) Período parcelados serão fruídos de forma ininterrupta. 

 
 

 

3. Alteração de Férias 
 

A requerimento da Chefia Imediata(Anexo IV) e a critério da Administração, 
poderá ser autorizada a transferência ou interrupção das férias. 

 
 

3.1 Da transferência 
 

a) Só será admitida a transferência de férias para o ano em curso; 
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b) A solicitação de transferência será de responsabilidade da chefia imediata e 

deverá ocorrer até o 5º(quinto) dia útil do mês anterior ao definido na 
programação anual de férias. 

 
3.2 Da interrupção 

 
a) As férias poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos; 

b) Vencidos dois períodos deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles 
antes de completado o terceiro; 

c) O saldo de férias interrompido deverá, preferencialmente, obedecer ao 
limite mínimo de 10(dez) dias e máximo de 20(vinte) dias, e ser fruído de 

uma vez só; 
d) A interrupção de férias deverá ser solicitada com antecedência mínima de 

5(cinco) dias úteis da data do retorno previsto; 
e) As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade 

pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, 

ou por necessidade do serviço devidamente motivada pela chefia imediata 
e autorizada pela Presidência. 

 
 

 
4. Do adicional de férias 

 
a) O pagamento do adicional de férias, correspondente ao valor de 1/3(um 

terço) da remuneração ou subsídio do servidor, será incluído na folha de 
pagamento no mês que se inicia a fruição das suas férias.  

b) Será considerada no cálculo do adicional de férias a média de todos os 
valores de natureza remuneratória auferidos no período aquisitivo; 

c) Quando ocorrer alteração da situação funcional ou remuneratória durante o 
período aquisitivo das férias, o acerto será efetuado proporcionalmente aos 

dias do mês em que ocorreu o reajuste ou alteração, respeitando o período 

aquisitivo; 
d) Em caso de parcelamento de férias, o adicional será pago integralmente no 

mês que se inicia a fruição da primeira parcela de 15(quinze) dias. 
e) O adicional de férias será pago de uma só vez, não importando em 

diferença remuneratória. 
 

 
5. Da Indenização de férias 
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a) A indenização de férias devida ao servidor exonerado, aposentado ou que 

venha a falecer durante o exercício do cargo, será calculada considerando a 
remuneração auferida pelo servidor no(s) respectivo(s) período(s) 

aquisitivo(s); 
b) Na hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorreu o afastamento, 

o cálculo se dará na proporção de 1/12(um doze avos) por mês trabalhado 
e considerando a fração de dias, acrescida do respectivo adicional de 

férias; 
c) Por se tratar de ato voluntário do servidor, em nenhuma hipótese períodos 

de férias parcelados e não gozados serão indenizados. 
 

 
6. Procedimentos para férias de servidor cedido 

 
a) O servidor da Câmara Municipal cedido a outro órgão observará o disposto 

na forma do órgão requisitante; 

b) O servidor cedido á Câmara Municipal observará o disposto nesta Norma 
Interna; 

c) O órgão cessionário comunicará ao cedente o período de gozo das férias do 
servidor cedido para fins de registro, bem como toda informação que 

envolva a programação, transferência ou interrupção das férias do mesmo. 
 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
a) Os casos omissos nesta Norma Interna serão resolvidos pela Presidência; 

b) Integram a presente Norma Interna os seguintes anexos: 
 

 Anexo I – Visão Geral do funcionamento do Controle Interno; 
 Anexo II – Modelo de Escala de Férias; 

 Anexo III – Formulário para solicitação de parcelamento de férias; 

 Anexo IV – Formulário para solicitação de alteração de férias. 
 

c) Esta Norma Interna entra em vigência na data de sua publicação. 
 

 
Atílio Vivácqua, 30 de setembro de 2014. 

 
 

Sulaima Barbosa das Neves 
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Controladora Geral 

 
 

Vanuza Machado Tonon 
Diretora de Administração e Finanças/Responsável pelo Sistema de RH 

 
 

Ciente e de acordo: 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
MODELO DE ESCALA DE FÉRIAS 
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ANEXO III 
SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FÉRIAS 
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ANEXO IV 
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 01/2015 

 

 
Versão: 01 

 
Aprovação em: 29 de Setembro de 2015 

 
Ato de Aprovação: Ato da Presidência Nº 05/2015 

 
Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 

  
  

 
I – FINALIDADE 

 
O Sistema de Recursos Humanos tem por finalidade o suprimento, avaliação, 

promoção e desenvolvimento das Políticas de Recursos Humanos, bem como 

controlar as atividades relativas ao cadastro e registro da vida funcional do 
servidor, preparação da folha de pagamento e incentivar a valorização do 

servidor público, por meio de ações permanentes de capacitação e disciplinar os 
procedimentos relativos aos atos de administração de pessoal, com objetivo de 

padronizar as rotinas do Sistema de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua-ES. 
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II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua, que dão origem aos procedimentos da administração de pessoal. 

 
 

III – CONCEITOS 
 

7. Administração de pessoal 
 

Trata das rotinas de pessoal, tendo sob sua responsabilidade a administração 
dos eventos burocráticos decorrentes dos vínculos de trabalho. 

 
8. Admissão 

 

É o ingresso de servidor nos quadros da Administração Pública. A admissão 
para cargo público compreende a nomeação, a posse e o exercício. 

 
9. Exoneração/Demissão 

 
É o ato administrativo constituído que tem por escopo a extinção da relação 

jurídico-funcional entre o servidor e a Câmara Municipal de Atílio Vivácqua-ES. 
A exoneração pode ser motivada a pedido, por iniciativa do próprio servidor, 

ou ex officio pela Administração Pública.  
 

10. Transferência 
 

É o deslocamento do servidor para desempenhar as funções em outra Unidade 
Administrativa, podendo caracterizar alteração de subordinação e/ou dotação 

orçamentária, observada a regra do Estatuto do Servidor Público Municipal de 

Atílio Vivácqua. 
 

 
11. Afastamento 

 
Caracteriza-se como afastamento a dispensa temporária do servidor, do 

exercício integral das atividades inerentes ao seu cargo. Em caso de 
afastamento para disputar eleições o servidor, deve observar fielmente a 

CRFB/88, e as leis complementares aplicáveis á matéria. 
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12. Horas Extraordinárias 

 
São horas trabalhadas excedente ao período normal definido por legislação. 

 
 

13. Cargos Públicos 
 

São as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem 
expressas por um agente, previstas em número certo, com denominação 

própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei. 
Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da Constituição 
Federal, em art. 37, I e II, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

nº19/98. 

 
 

14. Cargo em Comissão 
 

É aquele cujo provimento dá-se independentemente de aprovação em 
concurso público e destina-se unicamente ás atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, caracterizando-se pela transitoriedade da investidura, na 
forma do art. 37, II, parte final, da Constituição Federal. Pode ser preenchido 

por pessoa que não seja servidor de carreira, observado o percentual mínimo 
reservado pela lei ao servidor efetivo. 

 
 

15. Função de Confiança 
 

É de livre nomeação e exoneração da autoridade competente, representa um 

acréscimo salarial – geralmente na forma de “gratificação” – paga ao servidor 
efetivo que exerce atribuição de chefia, direção ou assessoramento. A função 

de confiança também é chamada de “função gratificada” e deve ser instituída 
quando não se justificar a criação de cargo comissionado. A designação de 

função de confiança não constitui situação permanente e sim vantagem 
transitória pelo efetivo exercício da função. 

 
 

16. Concursos Públicos 
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É o meio utilizado pela Administração para selecionar, impessoal e 
igualitariamente, candidatos a cargos de provimento efetivo. O concurso 

público será de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo, na forma prevista na Constituição Federal, conforme 

disposto no art. 37, II, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19/98. Observados os princípios constitucionais que regem o tema. 

 
 

17. Convocação 
 

É o ato por meio do qual a Administração convoca candidato aprovado em 
concurso público, para comparecer ao local por ela designado e satisfazer 

exigências previstas em edital. 
 

 

18. Provimento 
 

É a forma de acesso para cargo público com a designação de seu titular. 
 

 
19. Exercício 

 
É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 

 
 

20. Nomeação 
 

É o ato formal de provimento em cargo público em caráter efetivo ou em 
comissão, realizado pela Mesa Diretora. 

 

 
21. Posse 

 
É o ato de investidura em cargo público, por meio de ato solene, em que a 

autoridade competente e o nomeado assinam o respectivo termo do qual 
constam as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos 

inerentes ao cargo ocupado. Devendo ser, no caso da Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua, observados os requisitos do Estatuto do Servidor Público 

Municipal de Atílio Vivácqua. 
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22. Servidor Público 

 
É a pessoa legalmente investida em cargo público remunerado pelo Erário. 

 
 

23.  Cumulação de Cargos 
 

É o exercício concomitante e lícito de dois cargos públicos pelo mesmo 
servidor, desde que haja compatibilidade de horários, e se trate de dois 

cargos de professor, ou de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico, ou ainda de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 
 

 

24.  Estágio Probatório 
 

É o período de 03 (três) anos pelo qual um servidor público concursado, 
nomeado para cargo de provimento efetivo, passa por um processo de 

avaliação no cargo, a fim de conduzi-lo á garantia da estabilidade. 
 

 
25.  Estabilidade 

 
A estabilidade consiste em atributo inerente aos cargos públicos de 

provimento efetivo. A estabilidade permite o desempenho legal e moral das 
funções atribuídas ao servidor. 

A estabilidade não é automática, já que o servidor público a adquire após 
decorrido o prazo de três anos de efetivo exercício, a teor do que estabelece o 

art. 41 da CRFB/1988. 

 
 

26.  Vacância 
 

É a não ocupação de um cargo público por servidor, nos termos do Estatuto 
do Servidor Público Municipal de Atílio Vivácqua. 

 
 

27. Classe 
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É o conjunto de cargos correlacionados a partir de sua natureza, objetivos, 
legislação, atribuições, relacionamentos e demais especificidades que 

justificam tratamento diferenciado no âmbito da Administração. 
 

 
28.  Carreira 

 
É o conjunto de classes da mesma profissão ou atividade escalonadas segundo 

a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a 
integram, mediante provimento originário. O conjunto de carreiras e de cargos 

isolados constitui o quadro permanente do serviço da Câmara Municipal. As 
carreiras iniciam e terminam nos respectivos quadros. 

 
 

 

29.  Quadro 
 

É o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas da Câmara 
Municipal. O quadro pode ser permanente ou provisório, mas sempre 

estanque, não admitindo promoção ou acesso de um para outro. 
 

 
30.  Cargo de Carreira 

 
É o que se escalona em classes, para acesso privativo de seus titulares, até o 

cargo da mais alta hierarquia profissional. 
 

 
31.  Progressão 

 

É a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, 
imediatamente superior, dentro da carreira a que pertence. 

 
 

32.  Vencimento 
 

É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em 
lei. 
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33.  Remuneração 

É o montante composto pelo vencimento do cargo acrescido dos adicionais e 
gratificações aos quais o servidor público faz jus. 

 
 

34.  Subsídio 
 

É a retribuição pecuniária exclusiva, fixada em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória. 
 

 
35. Provento 

 
É a retribuição pecuniária paga ao exercente de cargo público quando passa 

da atividade para a inatividade. 

 
36.  Pensão 

 
É a retribuição pecuniária paga ás pessoas a quem a lei atribui á condição de 

beneficiárias do servidor público falecido. 
 

 
IV – DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
1. Lei Municipal nº 872/2010 (Estrutura Administrativa Organizacional da 

CMAV); 
2. Constituição Federal de 1988; 

3. Lei Federal nº4.320/64; 
4. Lei Complementar nº 101/2000; 

5. Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa); 

6. Lei Complementar Municipal nº585/2002 (Estatuto do Servidor Público 
Municipal); 

7. Lei Complementar Municipal nº871/2010 (Plano de Carreira da CMAV); 
8. Legislação do Imposto de Renda e Previdência; 

9. Demais legislações aplicáveis. 
 

 
V – DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS. 
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1. Ao Responsável pela Divisão de Recursos Humanos compete: 

 
a) Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

b) Orientar os setores executores e supervisionar sua aplicação; 
c) Promover discussões técnicas com os setores executores e com o setor 

responsável pela coordenação do Controle Interno, para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão. 
d) Fixar no quadro de aviso desta Casa de Leis, mensalmente, os servidores 

em gozo de férias. 
 

 
 

1.1. Compete a unidade de R.H encaminhar á Contabilidade todo dia 
30 de cada mês os seguintes documentos: 

 

a) O valor bruto da folha 
 

É o valor específico de cada item que envolve a folha, como por exemplo, 
apropriação das férias, apropriação do 13º(décimo terceiro) salário, salários a 

pagar, férias pagas, etc., devidamente atestado pelo responsável do setor. 
 

A folha deve ser encaminhada por centro de custo. Ex: Folha servidores 
efetivos: Comissionados, etc. 

 
b) A apropriação das férias 

 
A cada mês será registrado uma despesa referente à ½ avos que é o valor das 

férias que o funcionário tem de direito a cada mês trabalhado. Observar que 
as férias correspondem ao valor da remuneração mais 1/3. 

 

O Sistema de Recursos Humanos deverá encaminhar relatório mensal com as 
apropriações mensais de férias e encargos sociais á Contabilidade até o dia 30 

de cada mês. 
 

c) A apropriação do 13º Salário 
 

A cada mês será registrado uma despesa referente à 1/12 que é o valor do 
décimo terceiro salário que o funcionário tem de direito a cada mês 
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trabalhado. Cabe ao Sistema  de Recursos Humanos encaminhar mapa com as 

apropriações de 13º Salário á Contabilidade até o dia 30 de cada mês. 
 

d) A apropriação do INSS Patronal 
 

O reconhecimento da despesa ocorrerá no último dia do mês, que é quando se 
conclui o fato gerador. Ressaltando o dever de fazer o lançamento por 

competência do INSS Patronal sobre Férias e 13º Salário, além da Folha 
Mensal, cabendo ao Sistema de Recursos Humanos a elaboração do Resumo 

de INSS Patronal e enviá-lo á Contabilidade todo dia 30 de cada mês. 
 

e) Liquidação da Folha de Pagamento e Obrigações Patronais 
 

A pessoa responsável pelo Sistema de Recursos Humanos deverá atestar a 
despesa relacionadas a folha de pagamento dos servidores e obrigações 

patronais que será enviada para a contabilidade, com base no livro de pontos, 

ou outro meio de comprovação da frequência de trabalho. As informações que 
envolvem a despesa com folha de pagamento do servidor devem ser enviadas 

para contabilidade tempestivamente para registro no sistema contábil. 
 

f) As Contribuições Sociais Patronais referentes a Férias e 13º Salário 
 

Serão apropriadas mensalmente através de relatórios produzidos pelo Sistema 
de Recursos Humanos e enviados á contabilidade até o dia 30 de cada mês. 

 
 

1.2. Compete ao R.H enviar, imediatamente, ao Setor de Patrimônio: 
 

a) Relação dos servidores exonerados 
 

Ato necessário para garantir a identificação e a recuperação dos bens 

patrimoniais que porventura estiverem sob responsabilidade de servidor 
exonerado, primando pela proteção do patrimônio público. 

 
b) Relação dos servidores exonerados e nomeados em outra função 

 
Ato necessário para garantir a atualização do termo de posse de bens 

conferidos ao servidor. 
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2. Compete as demais Unidades da Câmara Municipal: 

 
a) Atender imediatamente ás solicitações do Sistema de Recursos Humanos 

de informações sobre servidores, participando do processo de atualização 
cadastral; 

b) Encaminhar o planejamento de férias, o qual deverá informar, via 
comunicação interna, o cronograma de férias ao Sistema de Recursos 

Humanos. Conforme inciso VI, item 6, letra “e”. 
 

 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno 

 
a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, 

em especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle 
e respectivos procedimentos de controle, á cargo do Sistema de Recursos 

Humanos; 

b) Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 
procedimentos de controle inerentes a Atos de Administração de Pessoal, 

propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 

 
 

 
VI – DOS PROCEDIMENTOS 

 
1. Da admissão 

 
O responsável pela Unidade de Diretoria de Administração e Finanças receberá 

as documentações juntamente com a comunicação escrita da Presidência, 
(protocolada) e após feita a conferência de toda a documentação referente á 

ingresso de servidor em cargo de provimento em comissão e efetivo, emitirá o 

ato de nomeação encaminhando-o para homologação da Presidência, após 
realiza a publicação com posterior registro do servidor. 

 
Todos os Servidores serão cadastrados em sistema informatizado contendo 

todos os documentos necessários para atender a geração e informes de 
tabelas, e também deverá ser mantido por meio documental em pastas 

individuais de registro funcional contendo os documentos conforme relação 
mais abaixo. Os cadastros deverão estar sempre atualizados, registrando-se 

as alterações funcionais que por acaso existirem. 
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O Sistema de Recursos Humanos deverá emitir a minuta do Ato de Nomeação 
seguindo a ordem cronológica e arquivada no setor de Recursos Humanos e 

uma cópia na pasta do servidor. As Portarias deverão ser publicadas no 
mesmo dia de sua assinatura, tornando-se sem efeito o ato não publicado ou 

afixado. Ressaltado que o ato passa a viger a partir da data de sua publicação.  
 

 
a) Nomeação de Cargo Efetivo 

 
A Administração Pública convocará respeitando a ordem de classificação e 

número de vagas previstas na lei, obedecendo ás normas de publicidade do 
ato (jornal local, diário oficial e meio eletrônico). 

 
O candidato convocado se apresenta ao Sistema de Recursos Humanos 

portando a documentação necessária, conforme edital do concurso, para 

que seja efetivada a posse. 
Atendendo o que é exigido hoje pela Lei da Ficha Limpa, o Sistema de 

Recursos Humanos deverá consultar a Certidão Negativa de contas 
julgadas irregulares. Basta entrar no Portal do Tribunal, acessar o link 

Certidão Negativa, na opção acesso rápido – informar o CPF e digitar o 
código de segurança. O documento considera os últimos oito anos, 

atendendo o que é preconizado pela Lei da Ficha Limpa. 
 

O Sistema de Recursos Humanos cadastra em sistema informatizado de 
folha de pagamento, mantendo por meio documental, as fichas individuais 

de assentamento funcional contendo cópia dos seguintes documentos: 
 

 Cédula de Identidade; 
 Cartão do CPF; 

 Quitação com o Serviço Militar(homens); 

 Certidão de Quitação Eleitoral; 
 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Certidão de nascimento dos filhos; 
 Cópia da Carteira de Trabalho (página inicial e verso); 

 Cartão do PIS/PASEP; 
 Comprovante de endereço atualizado; 

 Foto 3X4 recente (duas); 
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 Documento comprobatório dos requisitos do cargo de opção, de 

acordo com o edital do concurso, exemplo carteira de motorista, 
cursos específicos, etc.; 

 Diploma do curso correspondente devidamente registrado; 
 Registro do Conselho Regional (no caso de profissões 

regulamentadas); 
 Atestado médico de Saúde Ocupacional (original); 

 Declaração de não acúmulo de cargo; 
 Declaração de não exercício de atividade incompatível com a 

atividade funcional; 
 Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e de 

seus dependentes; 
 Declaração de que não tenha sido demitido a bem do Serviço Público 

ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou 
criminal; 

 Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) 

anos; 
 Cartão da Criança, deve ser apresentado o cartão dos filhos com 

idade entre 01 a 07 anos. 
 Em caso de pensão alimentícia, cópia do acordo ou sentença do juiz. 

 
 

           Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados, registrando as 
alterações funcionais verificadas. O Sistema de Recursos Humanos deve emitir 

ato de nomeação para que seja devidamente assinado pela Presidência da 
Câmara Municipal, posteriormente para publicação e registro, após emitir termo 

de Posse que será assinado pelo Chefe do Legislativo e pelo servidor nomeado, 
emissão de atestado de início de exercício emitido pela chefia imediata. 

 
Todo processo de admissão deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo. Destaque para a observância das disposições 

constantes da Lei Federal nº 9.504/97, para nomeações em período eleitoral. 
 

 
b) Nomeações de Cargo Comissionado 

 
A nomeação para cargos em comissão, cujas características são o 

desempenho de funções relativas á Direção, Chefia, Assessoramento e os 
cargos que atendem os Parlamentares, deverá obedecer às disposições 

desta instrução normativa. 
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O Sistema de Recursos Humanos cadastra em sistema informatizado de 
folha de pagamento, mantendo por meio documental, as fichas individuais 

de assentamento funcional contendo cópia dos seguintes documentos: 
 

 Cédula de Identidade; 
 Cartão do CPF; 

 Quitação com o Serviço Militar(homens); 
 Certidão de Quitação Eleitoral; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 
 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Cópia da Carteira de Trabalho (página inicial e verso); 
 Cartão do PIS/PASEP; 

 Comprovante de endereço atualizado; 
 Foto 3X4 recente (duas); 

 Diploma do curso correspondente devidamente registrado; 

 Registro do Conselho Regional (no caso de profissões 
regulamentadas); 

 Atestado médico de Saúde Ocupacional (original); 
 Declaração de não acúmulo de cargo; 

 Declaração de não exercício de atividade incompatível com a 
atividade funcional; 

 Declaração de que não tenha sido demitido a bem do Serviço Público 
ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou 

criminal; 
 Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) 

anos; 
 Cartão da Criança, deve ser apresentado o cartão dos filhos com 

idade entre 01 a 07 anos. 
 Em caso de pensão alimentícia, cópia do acordo ou sentença do juiz. 

 

 
 

A documentação exigida para ocupar os cargos de Direção, Chefia e 
Assessoramento, deverá ser encaminhado ao Sistema de Recursos 

Humanos através de comunicação interna da Presidência devidamente 
protocolada (anexo IV). 
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Atendendo o que é exigido hoje pela Lei da Ficha Limpa, a Divisão de 

Recursos Humanos deverá consultar a Certidão Negativa de contas 
julgadas irregulares. Basta entrar no Portal do Tribunal, acessar o link 

Certidão Negativa na opção acesso rápido – informar o CPF e digitar o 
código de segurança. O documento considera os últimos oito anos, 

atendendo o que é preconizado pela Lei da Ficha Limpa. 
 

O Sistema de Recursos Humanos cadastra em sistema informatizado de 
folha de pagamento, mantendo por meio documental, as fichas individuais 

de assentamento funcional. 
 

Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados, registrando as 
alterações funcionais verificadas. 

 
Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração e serão 

instituídos por ato do Presidente da Câmara Municipal, assim ao final do 

mandato do Presidente em exercício os ocupantes dos cargos 
comissionados, exceto os efetivos, serão exonerados.  

 
 

 
 

2. Do estágio probatório 
 

O servidor aprovado em concurso público convocado para assumir o 
respectivo cargo, além de ser nomeado por ato do Poder Legislativo, 

firmará o respectivo Termo de posse. 
 

Ao tomar posse no cargo de provimento efetivo, o servidor entrará em 
estágio probatório, devendo o Sistema de Recursos Humanos supervisionar 

e orientar as comissões setoriais, provendo a avaliação do estágio, 

conforme disposições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Atílio Vivácqua e demais leis municipais pertinentes ao tema. 

 
A Avaliação Especial de Desempenho dos servidores admitidos mediante 

concurso público submetidos a estágio probatório será realizada pela 
Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação pelo Chefe do Poder 

Legislativo. Esta comissão deverá ser composta de no mínimo 03(três) 
servidores efetivos e estáveis. 
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O servidor será avaliado com base nos seguintes requisitos: assiduidade, 

disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. 
 

A avaliação de desempenho para efeitos de cumprimento ao 
estabelecimento no inciso III do §1º do artigo 41 da Constituição Federal e 

concessão da Progressão, será realizada individualmente, conforme 
Formulário de Avaliação de Desempenho, mediante a utilização dos fatores 

consubstanciados nos níveis de desempenho. 
 

O período de estágio probatório será cumprido, obrigatoriamente no efetivo 
exercício das atribuições próprias do cargo para qual o servidor foi 

nomeado, salvo as exceções previstas em lei. 
 

Ao final de 03 (três) anos de estágio probatório, o servidor que for 
considerado apto para o exercício do cargo, obterá sua estabilidade 

funcional. 

 
O servidor que não atingir a pontuação mínima exigível será considerado 

ineficiente para o serviço público e será exonerado do cargo assegurando o 
exercício da ampla defesa e do contraditório em processo administrativo. 

 
O servidor que atingir nota igual ou superior à mínima estabelecida, terá 

apostilado junto ao seu ato de nomeação a condição de servidor estável 
para todos os efeitos legais. 

 
O servidor que não atingir a pontuação mínima exigível conforme anexo II 

será considerado inapto para o cargo, sendo exonerado. 
 

A comissão deverá informar ao servidor avaliado os resultados de sua 
avaliação, devendo disponibilizar os relatórios conclusivos do processo 

avaliativo contendo as fichas de avaliação e análises de seus resultados, 

conforme Anexo II desta Instrução Normativa. 
 

Todas as decisões e deliberações da comissão de avaliação de estágio 
deverão ser registradas em ata de livro próprio ou impressas, numeradas 

por ordem sequencial de data e assinadas pelos membros integrantes da 
comissão. 

 
 

3. Da Rescisão 
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O Sistema de Recursos Humanos receberá as solicitações de exoneração, 

seja por iniciativa do servidor ou por iniciativa da Câmara Municipal, 
devidamente deferidas pelo superior hierárquico e Chefe do Poder 

Legislativo, no caso de servidores efetivos. O Sistema de Recursos 
Humanos deve emitir ato de exoneração para que seja devidamente 

assinado pela Presidência do Poder Legislativo. 
 

O Sistema de Recursos Humanos comunica ao Sistema de Patrimônio o 
desligamento do servidor a fim de que se identifique e recupere bens 

patrimoniais porventura sob guarda do servidor exonerado, nos termos 
desta Instrução. Caso os bens não sejam localizados deverá o processo ser 

remetido à diretoria dessa Casa de Leis para que adote as medidas 
cabíveis. 

 

O Sistema de Recursos Humanos realiza no sistema informatizado de folha 
de pagamento o processo rescisório, encaminha para empenho, liquidação 

e pagamento, emite o termo de rescisão e recolhe assinaturas, dando 
quitação ás verbas rescisórias, finalizando o processo. 

 
Todo processo de rescisão de pessoal efetivo deverá ser comunicado ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 

O servidor público em cargo comissionado que solicitar exoneração deverá 
conservar-se em exercício, até quinze dias após a apresentação do pedido. 

 
4. Da Jornada de Trabalho 

 
 

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos deste Município que 

dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Legislativo, a carga 
horária dos funcionários da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, sendo 

estes em cargo comissionado ou não, será de oito horas intercaladas, salvo 
quando Ato do Presidente do Poder Legislativo estabelecer horário de 

expediente diverso. 
 

O servidor concordando em ultrapassar sua jornada de trabalho deverá 
este ser amparado pela Resolução Nº09/2014 (banco de horas).   
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5. Do Controle de Frequência 
 

 
É obrigatória a marcação diária de ponto eletrônico ou assinatura em livro, 

a todos os servidores do Poder Legislativo.  
 

O registro de frequência deverá ser efetuado dentro do horário 
determinado para o início do expediente, com uma tolerância máxima de 

quinze minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo três ao 
mês, salvo em relação aos cargos em comissão ou funções gratificadas, 

cuja frequência obedecerá ao que dispuser o regulamento. 
 

É de inteira e exclusiva responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo 
controlar a assiduidade e pontualidade dos seus servidores e na ausência 

deste, do Chefe de Gabinete, se houver. 

 
As faltas não justificadas serão descontadas em folha de pagamento e 

perderá o servidor o direito a folga abonada, conforme estabelece o 
Estatuto dos Servidores Públicos. 

 
Em caso de doença o atestado médico, igual ou inferior á 15(quinze) dias, 

deverá ser entregue á Unidade de Gabinete da Presidência para que 
encaminhe ao Sistema de Recursos Humanos. Em caso de afastamento 

superior a 15(quinze) dias o servidor deverá protocolar o seu pedido. 
Observada a regra do inciso VI, item 7, letra “b”, desta Instrução 

Normativa. 
 

 
 

6. Da Folha de Pagamento 

 
 

Na elaboração da folha de pagamento dos servidores o Sistema de 
Recursos Humanos deverá promover o controle individualizado de todas as 

verbas remuneratórias e descontos legalmente previstos, referentes à: 
 

 
a) Vencimento 
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Valor fixado pela lei para cada cargo. 

 
b) Adicionais por tempo de serviço 

 
Será concedido ao servidor a cada 05(cinco) anos de efetivo exercício, 

prestado exclusivamente a Administração Municipal, respeitando o 
dispositivo na Lei Municipal nº 872/2010 (Estrutura Administrativa 

Organizacional da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua). O cálculo do 
adicional será feito sobre o vencimento do cargo de 5% (cinco por 

cento) a cada quinquênio, limitado a 35% (trinta e cinco por cento). A 
apuração do quinquênio será feita em dias, e o total, convertido em 

anos, considerado estes sempre como 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, e tendo como marco inicial a data da assinatura do termo de 

posse pelo Servidor nomeado, que será devido e pago a partir do dia 
imediato que completar o quinquênio. 

 

 
c) Por Serviço Extraordinário 

 
Serviço prestado mediante determinação da autoridade competente, 

acrescida de  50%(cinquenta por cento) da hora normal de trabalho. O 
exercício de cargo em comissão ou função gratificada exclui a 

remuneração por serviço extraordinário. A Unidade de Gabinete da 
Presidência, responsável pelo controle de frequência dos servidores, 

encaminhará ao Sistema de Recursos Humanos a frequência mensal dos 
servidores através de relatórios e/ou Controle de Frequência, onde 

constará a quantidade de hora que deverá ser paga a cada servidor. O 
controle da efetivação das horas trabalhadas por cada servidor é de 

competência da Unidade de Gabinete da Presidência. 
 

 

d) Noturno 
 

 
O serviço noturno será remunerado com o acréscimo de vinte e cinco 

por cento ao valor normal, considerando-se para os efeitos, os serviços 
prestados em horário compreendido entre as vinte e duas horas de um 

dia e as cinco horas do dia seguinte. 
A hora de trabalho do serviço noturno será computada como de 

cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 
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e) De Férias 

 
Cabe ao responsável por cada Unidade setorial encaminhar á Unidade de 

Diretoria de Administração e Finanças/Sistema de Recursos Humanos, 
por meio de comunicação formal, a programação anual de escala de 

férias de seus servidores lotados na unidade para o exercício seguinte, 
observando o prazo fixado que é no mês de novembro e dezembro do 

ano em curso. 
 

 
A Unidade DAF encaminhará a escala de férias de todos os servidores á 

Presidência da Câmara Municipal que este irá deferir o cronograma e 
publicando sucessivamente. O período poderá ser fracionado no máximo 

em dois períodos, desde que assim requeridas pelo servidor, e no 

interesse da administração pública. 
 

As férias devidas aos servidores serão concedidas nos doze meses 
subsequentes ao período aquisitivo, conforme escala de férias 

previamente elaboradas. 
 

O Sistema de Recursos Humanos recebe a solicitação, verifica se o 
servidor tem o direito adquirido, confirmando o direito de gozo de férias, 

a remuneração do servidor será acrescida de 1/3(um terço) sob a 
remuneração recebida. 

 
Outras informações sobre férias podem ser obtidas através da consulta 

ao Estatuto dos Servidores Públicos de Atílio Vivácqua e a IN SRH 
Nº01/2014. 

 

 
f) Insalubridade e Periculosidade 

 
É responsabilidade do Gabinete da Presidência informar ao Sistema de 

Recursos Humanos os funcionários expostos a atividades insalubres ou 
periculosidade definidas no Laudo Técnica de Condições Ambientais do 

Trabalho, elaborado pro profissional habilitado. O Sistema de Recursos 
Humanos processa o valor devido relativo ao grau de risco, conforme 
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legislação. Informações detalhadas poderão ser obtidas através do 

Estatuto do Servidor. 
 

 
 

g) Do Décimo Terceiro Vencimento 
 

O Sistema de Recursos Humanos deverá processar o pagamento no mês 
de aniversário de cada servidor, proporcional aos meses trabalhados, 

conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
(alteração dada pela lei complementar 858/2009). 

 
 

h) Função Gratificada 
 

Mediante nomeação do Chefe do Poder Legislativo, poderá ser concedido 

ao servidor efetivo desempenho de função gratificada. 
 

 
i) Gratificação de Função 

 
Poderá ser concedida ao servidor efetivo gratificação por exercício de 

função desempenhada em condições especiais, em caráter temporário 
enquanto houver lei autorizativa. 

 
 

 
 

7. Benefícios 
 

 

Os benefícios decorrentes do plano e programa de previdência são os 
constantes da legislação que regulamenta o INSS, concedidos na forma que 

especifica suas disposições legais: 
 

a) Aposentadoria: 
 

Por invalidez ou compulsoriamente, o encaminhamento é feito pelo INSS 
e comunicação ao Sistema de Recursos Humanos encaminhado para que 

seja feito quitação rescisória e emissão de portaria do afastamento. 
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Voluntariamente por solicitação do servidor diretamente ao INSS para 

avaliação e concessão, após, encaminhado ao Sistema de Recursos 
Humanos para procedimentos citados acima. Ocorrendo situação de 

solicitação de aposentadoria pelo Regime Oficial, o Sistema de Recursos 
Humanos procede á quitação rescisória após confirmação do INSS sobre 

a concessão do benefício. 
 

 
b) Auxílio Doença: 

 
O Sistema de Recursos Humanos envia os atestados médicos superiores 

há 15 dias para o INSS. O Sistema de Recursos Humanos efetua os 
procedimentos de afastamento e retorno no Sistema Informatizado de 

Folha. Observada a regra do inciso VI, item 5, desta Instrução 
Normativa. 

 

 
c) Salário Família: 

 
O Sistema de Recursos Humanos cadastra os dependentes que tenham 

direito ao benefício no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, 
que processará os valores conforme tabela oficial. 

 
d) Auxílio Maternidade: 

 
A Divisão de Recursos Humanos recebe a solicitação do afastamento e 

registra a licença no sistema informatizado da folha de pagamento e 
abate o valor nas guias de recolhimentos. Todos os servidores ao INSS. 

 
 

e) Controle de Repasses: 

 
O Sistema de Recursos Humanos manterá registro individual dos 

repasses mensais a título de auxílios feitos pelo INSS, através de 
relatórios e guias de recolhimentos emitidos pela própria 

instituição(INSS). 
 

 
   

8. Descontos 
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a) Previdenciários: 

 
Os descontos obedecem a tabelas com percentuais de contribuição 

definidas em leis específicas, sendo estas cadastradas em Sistema 
Informatizado de Folha de Pagamento. Tratando-se de todos os 

servidores, estes serão ligados ao Regime de Previdência Geral(INSS). É 
de responsabilidade do Departamento de RH manter o arquivo da Guia 

de Recolhimento ao FGTS e informações á Previdência Social (GFIP). 
 

 
b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): 

 
Obedece a tabela com percentuais de descontos e incidência definidas 

em Lei específica da Receita Federal, sendo estas cadastradas em 

Sistema Informatizado de Folha de Pagamento. 
 

 
c) Pensão Alimentícia: 

 
Mediante determinação da justiça ou por autorização do próprio 

servidor, o Sistema de Recursos Humanos procede ao lançamento do 
valor a ser descontado do servidor para ser repassado ao beneficiário 

conforme constante no mandato judicial. 
 

 
d) Por falta sem justificada: 

 
No caso de falta injustificada ao serviço os dias imediatamente 

anteriores e posteriores aos sábados, domingos e feriados ou aqueles 

entre intercalados serão também computados como falta. 
 

Pelo não comparecimento do servidor público ao serviço, para tratar de 
assuntos de seu interesse pessoal, serão abonadas até seis faltas, em 

cada ano civil, desde que o mesmo não tenha no exercício anterior, 
nenhuma falta injustificada. 

 
É de responsabilidade da Unidade de Gabinete da Presidência enviar 

relatório ao Sistema de Recursos Humanos, constando o nome do 
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Servidor e quantidade de dias que o mesmo faltou ao trabalho sem 

justificativa, para que seja efetivado o desconto correspondente. O não 
envio do relatório até o final de cada mês, o Sistema de Recursos 

Humanos entenderá que não ocorreu a falta, e processará a folha 
normalmente. 

 
 

e) Outros: 
 

Mediante Lei, Convênios ou autorização expressa do servidor poderão 
ser efetivados outros descontos em folha de pagamento, que não 

incidam ônus ao erário. Esses recolhimentos serão repassados as 
instituições que deram origem ao procedimento. São exemplos: 

Empréstimos Consignado, Mensalidade de Plano de Saúde, etc. As 
definições a serem observadas será de acordo com o objeto firmado da 

Câmara Municipal com cada Instituição. 

 
 

 
9. Dos afastamentos 

 
 Licenças: 

 
O período de afastamentos e licenças é aquele durante o qual cessam 

as atividades do servidor público, podendo ser ensejadas pelas mais 
variadas razões, as quais devem, necessariamente, estar previstas 

no respectivo Estatuto dos Servidores Públicos que regulamenta o 
tema. 

 
O Sistema de Recursos Humanos recebe a solicitação do servidor 

deferida pelo Chefe do Poder Legislativo. Após verifica se há ou não 

remuneração durante o período e emite o ato especificando o tipo de 
licença e prazo. Configuram licenças: por motivo de doença em 

pessoa da família; para o serviço militar; para concorrer a cargo 
eletivo; para tratar de interesses particulares; para desempenho de 

mandato classista. 
 

O pedido de Licenças, com exceção a licença médica, deverão ser 
requeridos com antecedência de 30 dias para que haja tempo hábil 
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para o Presidente deferir o pedido e fazer a contratação ou 

remanejamento do substituto, caso haja necessidade. 
 

Quanto aos prazos e modalidades de Licenças deverão ser 
obedecidos ao Estatuto dos Servidores Públicos de Atílio Vivácqua e 

demais legislações. 
 

 
 

 Concessão: 
 

O Sistema de Recursos Humanos recebe, em prazo hábil, a 
comprovação da ausência do servidor para que não haja prejuízo da 

remuneração nos seguintes casos: para doação de sangue; 
alistamento eleitoral; falecimento de parente; casamento. 

 

 
 Atestados: 

 
É de responsabilidade do servidor a protocolização do atestado médico e 

entrega de uma cópia a chefia imediata. O Sistema de Recursos Humanos 
recebe os atestados e verifica se o servidor é beneficiário da Previdência 

Geral; verifica também se há atestados anteriores que possam vir a 
compor o prazo para envio á previdência geral – 15 dias. O Departamento 

de Recursos Humanos emite a documentação necessária aos 
encaminhamentos, registra no Sistema Informatizado. Observadas as 

regras do inciso VI, item 5, e item 7, letra “b”, desta Instrução Normativa. 
 

 
 

10. Das penalidades 

 
Aplicada a penalidade pela autoridade competente, o processo é enviado ao 

Departamento de Recursos Humanos para registro, arquivo e descontos ou 
procedimentos de demissão se for o caso. 

 
 

 
11. Do encaminhamento de documento ao TCE 
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É de responsabilidade do responsável pelo Sistema de Recursos Humanos, 

observando a previsão legal, o prazo para remessa e os documentos 
exigidos para cada assunto, o envio das informações em conformidade com 

as exigências do TCE-ES. 
 

 
12. Informações anuais – RAIS e DIRF 

 
É de responsabilidade do Sistema de Recursos Humanos, observando a 

previsão legal e o prazo para remessa, processar as informações anuais 
para Previdência Social e Receita Federal, bem como, a guarda dos 

resumos e protocolos de envio. 
 

 
13. Da Capacitação de Servidores 

 

Os cursos de capacitação poderão ser presenciais e á distância, 
treinamentos em serviço, grupos formais de estudos, palestras, seminários, 

congressos, desde que contribuam para a atualização profissional e o 
desenvolvimento do servidor e que se coadunem com as necessidades 

institucionais do órgão. 
 

As capacitações deverão contemplarem prioritariamente servidores de 
carreira e onde houver necessidade, os demais servidores. 

 
O servidor deverá apresentar ao Sistema de Recursos Humanos 

documentos comprobatório de sua participação no evento, juntamente com 
um relatório das atividades desempenhadas. 

 
14. Das Responsabilidades do Sistema de Recursos Humanos 

 

Como medida de segurança, o Sistema de Recursos Humanos deverá 
providenciar e manter cópia em registro magnético ou eletrônico, (banco 

de dados) de todos os movimentos cadastrais dos servidores da Câmara 
em lugar seguro. 

 
Solicitar a avaliação de desempenho funcional dos servidores municipais, 

dentro dos critérios estabelecidos na Legislação vigente, arquivando os 
relatórios individuais nas respectivas pastas funcionais dos servidores. 
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Esclarecer todas as dúvidas sobre as legislações vigentes ao servidor 

público municipal, quando o mesmo necessitar. 
 

Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos pertinentes ao 
Sistema de Recursos Humanos, tais como, Estatuto dos Servidores, Leis 

Municipais do órgão, Leis de reajuste e revisão geral, instruções do INSS – 
Instituto Nacional de Seguridade Social, pareceres jurídicos, Constituição 

Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. 
 

Manter controle e arquivamento por ordem cronológica de recolhimento das 
contribuições previdenciárias dos servidores e fazendo constar nas 

GFIPS(Guia de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
os nomes dos servidores e prestadores de serviços que tiverem retenção 

de INSS sobre prestações de serviços. 
 

Manter relatório e controle por ordem cronológica de recolhimento das 

contribuições do IRRF(Imposto de Renda Retido na Fonte) dos servidores 
da Câmara Municipal. 

 
Informar anualmente a RAIS(Relação Anual de Informações Sociais) e 

DIRF(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) dentro dos prazos 
legais estabelecidos, emitindo aos servidores declaração de rendimentos 

antes do período de declaração do IRPF. 
 

Informar mensalmente através da SEFIP(Sistema Empresa de 
Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) os servidores 

com desconto do INSS para previdência social e arquivar em ordem 
cronológica. 

 
Atualizar anualmente ou quando sofrer alterações as tabelas do INSS e 

IRRF. 

 
Verificar mensalmente a lista de presença dos vereadores nas sessões 

legislativas, as faltas não justificadas devem ser descontadas conforme 
dispõe o Regimento Interno onde trata das faltas justificadas.  

 
 

 
VII – Considerações Finais 
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O Sistema de Recursos Humanos deverá observar todas as recomendações 

contidas nesta Instrução Normativa. O não cumprimento desta Instrução 
Normativa por todos, sujeitará ás penalidades previstas.  

 
Integram-se a presente Instrução Normativa: 

 
 

 Anexo I, Organograma de funcionamento; 
 

 Anexo II, Ficha de Avaliação de Desempenho Estágio Probatório; 
 

 Anexo III, Relação de Documentos para Nomeação de Posse; 
 

 Anexo IV, Comunicação Interna da Presidência para o Sistema de RH. 
 

          O Sistema de Recursos Humanos deve estar sempre em consonância com 

as Unidades para o fiel cumprimento de todos os procedimentos de Atos de 
Pessoal. Os casos de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Normativa Interna 

deverão ser solucionadas junto ao Controle Interno, seguindo as legislações. 
 

 
 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
Atílio Vivácqua-Es, 29 de setembro de 2015. 

 
 

Ozeas Gomes Dias 
Diretor de Administração e Finanças/ Chefe da Unidade DAF/Responsável pelo 

Sistema de RH 
 

 

Ciente e de acordo: 
 

 
Romildo Sergio Abreu Machado 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 

VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO II 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 
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ANEXO III 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
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ANEXO IV 
COMUNICAÇÃO INTERNA 
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MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS 
SSG 
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CONTROLE INTERNO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES – ANO 2016 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 01/2015 

 
 

Versão: 01 
 

Aprovação em: 29/09/2015 
 

Ato de Aprovação: Ato da Presidência Nº06/2015 
 

Unidade Responsável: Unidade de Diretoria de Administração e Finanças - DAF 
 

 
 

I – FINALIDADE 

 
Estabelecer os procedimentos cabíveis aos serviços a serem executados pelo 

Sistema de Serviços Gerais no âmbito da Câmara Municipal. 
 

 
II - ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 

Atílio Vivácqua, que dão origem aos procedimentos de serviços gerais. 
 

 
III – CONCEITOS 

 
1 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DESGR 

 

O Departamento de Serviços Gerais é Órgão ligado diretamente á Secretaria de 

Administração e Finanças, tendo como âmbito de atuação, atividades 

relacionadas ao Expediente, protocolo e arquivo, Serviços Gerais. 
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IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Lei Municipal nº 872/2010 

Lei Orgânica do Município 
Instrução Normativa SCI 01/2013 

Demais normas aplicáveis. 
 

V – RESPONSABILIDADES 

1 -  Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
 

Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão. 

Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 
Instrução Normativa. 

 
 

2 – Das Unidades Executoras: 
 

Atender ás solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e á participação no processo de atualização; 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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; 
Manter a Instrução Normativa á disposição de todos os servidores da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos de controle e quanto á padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
 

3 – Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
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Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange á identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao SSG, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos controles. 
VI – PROCEDIMENTOS 

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.2 – O Sistema de Serviços Gerais executará as atribuições, ao expediente, 
zeladoria, protocolo e arquivo, visando a preparação dos atos administrativos, 

e o controle por meio do sistema, compreendendo os seguintes serviços e 
atribuições: 

 

1.2.1 - Redigir, preparar, expedir e arquivar as correspondências; 

1.2.2 - Providenciar o registro e encaminhamento dos projetos de leis, autógrafos 

e requerimentos de vereadores; 

1.2.3 - Redigir Decretos, Resoluções, mensagens, Projetos e demais atos; 

1.2.4 - Providenciar o cadastramento do ementário de leis e demais atos dos 

poderes Legislativo e Executivo municipal, encaminhando à Procuradoria, 

Assessorias e Secretarias da Câmara, cópia da legislação de interesse da 

área; 

1.2.5 - Providenciar a publicação dos atos oficiais da Câmara; 

1.2.6 - Executar os serviços de telefonia interna, copa e cozinha limpeza e 

conservação das instalações, móveis e equipamentos; 

1.2.7 - Providenciar a realização de reparos nas instalações e executar os 

serviços de segurança nos imóveis da câmara; 

1.2.8 - Manter atualizado o registro e fornecer informações sobre a localização de 

processos e tramitação; 
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1.2.9 - Arquivar e catalogar os processos encerrados, bem como outros 

documentos de interesse da câmara, mantendo em funcionamento o 

arquivo com as normas técnicas; 

1.2.10 - Receber, numerar, registrar e distribuir documentos e petições 

dirigidas aos diversos setores da câmara; 

1.2.11 - Atender, de acordo com as normas estabelecidas, os pedidos de 

remessa de processos e demais documentos sob sua guarda; 

1.2.12 - A remessa aos diversos Órgãos da Câmara Municipal de todas as 

correspondências expedidas e demais atos de interesse da Câmara; 

1.2.13 - O recebimento, protocolo, distribuição e registro de todos os 

documentos, papéis, procedimentos administrativos, processos, petições e 

outros que devam tramitar na Câmara Municipal; 

1.2.14 - A prestação de informações ao público e aos dirigentes de Órgãos 

da Câmara Municipal, quanto à localização de documentos, procedimentos 

administrativos e demais papéis públicos não definidos como confidenciais 

nos termos da Constituição Federal; 

1.2.15 - O recebimento e a expedição de volumes destinados aos Órgãos da 

Câmara Municipal; 

1.2.16 - O recebimento, controle e arquivamento dos exemplares de Diário 

Oficial e outras publicações de interesse do Município ou conforme o caso, 

encaminhando-os à biblioteca para respectiva catalogação, salvo no caso 

de Diário Oficial eletrônico que será de acesso exclusivo do Departamento 

de Gestão e Serviços Gerais que fará o seu controle; 

1.2.17 - Providenciar a organização do arquivo, estudando o conteúdo dos 

documentos de modo a possibilitar um melhor acondicionamento dos 

mesmos de maneira racional para fácil localização de processos 

arquivados; 
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1.2.18 - Controlar a incineração e destruição de documentos e papéis 

públicos; 

1.2.19 - Elaboração de atividades relacionadas aos levantamentos solicitados 

pelos diversos Órgãos da Câmara e da Administração Municipal; 

1.2.20 - A vigilância dos prédios da Administração Municipal; 

1.2.21 - Outras atividades correlatas ou designadas pela autoridade 

superior. 

 

 

 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os procedimentos contidos nesta Norma Interna deverão ser respeitados, sob 
pena de sanções legais cabíveis. 

 
Integra a presente Instrução Normativa o Anexo I . 

 
Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 

solucionadas junto ao Controle Interno, ao Responsável pelo Sistema de Serviços 
Gerais e a Unidade de Diretoria de Administração e Finanças. 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
 

 
Atílio Vivácqua, 29 de setembro de 2015. 

 

 
Ozeas Gomes Dias 

Responsável pela Unidade de Diretoria de Administração e Finanças 
 

 
Ciente e De Acordo: 

Romildo Sérgio Abreu Machado 
Presidente da Câmara/Responsável pela Unidade de Gabinete da Presidênc 
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Aline Cardoso dos Santos 

Responsável pelo Sistema de Serviços Gerais - SSG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I  

VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 


