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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 08/2014 

 

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 - Esta instrução normativa tem como objetivo orientar e disciplinar os procedimentos 

para o envio de documentos contábeis e demais informações necessárias à realização do 

controle externo exercido pelas equipes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

e Tribunal de Contas da União, atendendo o princípio da eficiência, no que diz respeito a 

Prestação de Contas Anual. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Abrange as unidades executoras e unidades responsáveis pelo sistema contábil e 

demais unidades fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio 

documental ou informatizado, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo do Município de 

Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 
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Art. 3º - Esta Instrução Normativa fundamentam-se na necessidade de orientar e 

normatizar procedimentos para o envio de documentos e informações aos Órgãos de 

Controle Externo, em especial, ao Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo, no que 

se refere as Remessas de Documentos e Informações Obrigatórias. 

 

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 Lei 4.320 de 1964, a Lei Complementar 101 de 2000 e Lei Federal 

9.755/98. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - A remessa de documentos e informações aos Órgãos de Controle Externo, em 

especial ao Tribunal de Contas - ES, conforme o disposto nesta Instrução Normativa estará 

sob a responsabilidade direta do Setor de Contabilidade. 

 

Art. 6º - Das responsabilidades da Unidade 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 
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Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação 

de novas Instruções Normativas; 

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

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

Instrução Normativa. 

  

CAPÍTULO VI  

PROCEDIMENTOS 

Art. 7º - Dos Procedimentos: 

 

I. Efetuar a conferência do cadastro das contas correntes a descrição e o numero, 

verificar também quanto a sua classificação se movimento ou vinculada, as agências 

bancárias, as vinculações da receita, despesa, contas bancárias, contas extra-

orçamentárias e ativo/passivo patrimonial; 

II. Para inicio de exercício é importante verificar saldo iniciais, tais como: Saldo 

Bancário e Caixa, Saldo de Bens moveis e Imóveis, Saldo de Almoxarifado, Saldo 

de Dívida Ativa e outros créditos, Saldo das Dívidas Passivas (parcelamentos, 

precatórios, etc), Saldo de Restos a Pagar, Saldo inicial das contas de deposito 

(extra orçamentário); 

III. Para elaboração do Balanço Anual deverá ser feito os lançamentos de encerramento 

do exercício, verificando e conciliando os saldos Bancário, Saldo de Bens moveis e 

Imóveis, Saldo de Almoxarifado, Saldo de Dívida Ativa e outros créditos, Saldo das 

Dívidas Fundada e Flutuante, Saldo de Restos a Pagar.  

IV. Efetuar a geração dos arquivos “xml” no sistema informatizado e a correção das 

inconsistências se houver; 

V. A documentação ou alimentação de dados após repassados a contabilidade e esta 

proceder o envio ao TCE/ES e a outros Órgãos, não poderá mais ser alterada; 
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VI. O manual de Orientação Para Remessa de Documentos ao TCE/ES encontra-se no 

site www.tce.es.gov.br/documentos. 

 

A) DAS REMESSAS DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO – JUSTIFICATIVA / DEFESA 

 

I. O gabinete do Prefeito receberá as notificações do Tribunal de Contas do Estado e 

fará sua observância, analisará a necessidade de elaborar defesa ou justificativa. 

II. Caso não seja causa de defesa ou justificativa, encaminhará o alerta do recebido 

para o seu devido arquivamento. 

III. Realizada a análise, sendo necessário formular defesa ou justificativa, encaminhará 

para a coordenadoria de Finanças, Contabilidade e departamento Jurídico. A 

Coordenadoria de Finanças, Contabilidade e departamento Jurídico são as 

Unidades Competentes, para formular a defesa ou justificativa cabível, em 

recebendo a notificação do Gabinete do Executivo. 

IV. A Unidade competente, pela defesa ou justificativa, verificará a necessidade de 

requerer documentos ou informações das Unidades responsáveis para as 

providências cabíveis e posteriores reenvio. 

V. Após receber os documentos ou informações solicitadas, fará nova análise do 

conteúdo, procedendo-se da seguinte forma: 

 

a) Observará se documentos ou informações solicitadas estão conforme solicitado, 

em estando às recebe; 

b) Caso os documentos ou informações solicitadas não estiverem conforme 

solicitado devolverá para a devida correção.A unidade competente para 

apresentar defesa ou justificação, pesquisará no site do Tribunal de Contas do 
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Estado, o Manual de Orientação de Remessa de Documentos e Informações, 

verificará o prazo de envio, os documentos necessários e modelos dos anexos e 

procederá: 

 

a1) Juntar os documentos e anexos necessários, assinados pelo Prefeito e 

responsável pelo documento; 

b1) Observar a devida ordem exigida pelo Tribunal de Contas do Estado; 

c1) Elaborar índice das páginas e rubricar todas as vias; 

d1) Elaborar ofício de encaminhamento contendo: 

* Códigos da unidade gestora no tribunal de contas do estado; 

* CPF e RG; 

* Endereço do ordenador de despesas; 

* Indicar os assuntos contidos no processo. 

e1) Encaminhar o processo ao Gabinete do Prefeito para assinaturas. 

 

Parágrafo Único. Havendo necessidade de prorrogar o prazo, devido à complexidade do 

assunto, solicitará ao Executivo, para requerer, por meio de ofício ao Tribunal de Contas do 

Estado a dilação de prazo. 

 

c) O Executivo analisará a defesa e poderá decidir, dentre outras providências: 

 

c1) Devolver à Unidade Competente se entender necessário o ajuste na 

defesa ou justificativa; 

c2) Assinar e devolver para a unidade encaminhadora por entender que a 

defesa não necessita de ajustes. Após concluído o processo de defesa o 

Executivo deverá protocolar no Tribunal de Contas do Estado. 
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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 SCO Nº 08/2014, 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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