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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 05/2014 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 14/01/2014. 

Ato de aprovação: Decreto n° 035/2014. 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o Aperfeiçoamento de procedimentos 

administrativos da Prefeitura Municipal, disciplinando normas gerais para o Setor de 

Contabilidade, objetivando organizar e estabelecer atividades mínimas a serem observadas, 

possibilitando a realização de todos os procedimentos necessários ao cumprimento da 

legislação contábil, contribuindo para que não se cometam falhas e ilegalidades. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal e 

Santa Teresa - ES seja da Administração Direta e/ou Indireta. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º - Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Contabilidade Pública: É o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra 

a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio 

público e suas variações.  
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II. Excesso de Arrecadação: É o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda, a tendência do 

exercício.  

III. Dívida Fundada: Considera-se Dívida Fundada ou Consolidada àquela que 

compreende que os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses 

contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a 

desequilíbrio orçamentário, ou a financiamento de obras e serviços públicos, que 

dependam de autorização Legislativa para amortização, resgate e parcelamento. 

IV. Fluxo de Caixa: É a demonstração visual de todos os recebimentos e pagamentos 

realizados pelo órgão público durante um determinado período. 

V. Dívida Ativa: É o conjunto de créditos líquidos que a municipalidade tem para 

receber, após terem se esgotado todos os prazos fixados para seu pagamento pela 

Lei ou por processo de decisão final em processo singular;  

VI. Dívida Flutuante: Considera-se dividas flutuantes os débitos de curto prazo, na qual, 

correspondem os compromissos assumidos pela administração Pública por prazo 

inferior a 12(doze) meses para atender as eventuais insuficiências de caixa. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 4º - Integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Município, sobre 

o qual dispõem a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320 de 1964, a Lei Complementar 

101 de 2000 e Resoluções 40 e 43 do Senado Federal. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 
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Art. 5º - São responsabilidades da Secretaria Municipal de Fazenda como unidade 

responsável pela Instrução Normativa: 

I. Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada; orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;  

II. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

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

e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 

atualização ou expansão; 

III. Gerenciar, dirigir, distribuir tarefas e controlar os trabalhos a ser executado no Setor 

de Contabilidade e nas Unidades executoras;  

IV. Encaminhar as informações ao Controle Interno quando solicitado.  

V. Planejar, orientar e assegurar as atividades de rotinas do Setor de Contabilidade; 

VI. Coordenar os trabalhos do Setor de Contabilidade de forma eficiente, propondo e 

implantando melhorias, com definições de políticas de desenvolvimento de Controle 

na Administração Direta e Indireta do Município de Santa Teresa – ES. 

 

Art. 6º - Das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno: 

I. Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

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

controle e respectivos procedimentos de controle; 

II. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 

Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas 

instruções Normativas; 

III. Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 

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

Instrução Normativa. 
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CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 7º - Quanto à dívida fundada o Setor Contábil deverá:  

I. Efetuar a inscrição das dívidas; 

II. Registrar as alterações da Dívida Fundada; 

III. Acompanhamento da evolução da dívida; 

IV. Manter em arquivo os documentos comprobatórios da dívida. 

 

Art. 8º - Quanto à dívida flutuante o Setor Contábil deverá:  

I. Efetuar a inscrição das dívidas; 

II. Registrar as alterações da Dívida Flutuante; 

III. Acompanhamento da evolução da dívida; 

IV. Manter em arquivo os documentos comprobatórios da dívida. 

 

CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Art. 9º - 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 Nº 01/2013 (Norma das Normas), bem como manter o processo de 

melhoria contínua. 

  

Art. 10º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Santa Teresa – ES.  
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