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I - FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a 
serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implementação de 
procedimentos de controle (“Norma das Normas”). 
 
 

II - ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações Direta e 
Indireta, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras 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. 
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5. SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 

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 de ações, de responsabilidade do Chefe 
do Poder Executivo do Município de Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle 
Interno do Município, sobre o qual dispõem A legislação vigente: 

Constituição Federal no seu artigo 31; 
Lei Complementar nº 101/2000 no artigo 59; 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, artigo 8; 
Lei Orgânica do Município de Brasnorte Artigo 136; 
Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município 

de Brasnorte. 
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V - ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
 

As Instruções Normativas fundamentam-se na necessidade da 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 Prefeitura Municipal de Brasnorte, decorrentes de suas atividades 
de auditoria interna. 

Cabe a 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 à 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  
 

a) 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 de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

b) obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de 
controle interno e promover sua divulgação e implementação; manter atualizada, orientar as áreas 
executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
 
2. DAS UNIDADES EXECUTORAS: 
 

a) atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua 
formatação, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração; 

b) 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; 

c) manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
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d) 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 DE CONTROLE INTERNO: 
 

a) prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, 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 a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para 
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas; 

c) 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: 
 

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 a posição do ano de sua expedição. 
 
Formato: INSTRUÇÃO NORMATIVA S....... Nº ..../20... 
Exemplo: INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001/2009 
 
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 pela unidade responsável pela 
coordenação do controle interno, será encaminhado à aprovação. 

 
Aprovação 
A aprovação da Instrução Normativa ou suas alterações será sempre do Chefe do Poder 

Executivo, salvo delegação expressa deste. 
Formato da data: dd/mm/aaaa 
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Ato de Aprovação 
Indica o tipo e número do ato que aprovou o documento original ou suas alterações. Sempre 

que a Instrução Normativa motivar efeitos externos à administração, ou nas situações em que seja 
conveniente maior divulgação, a aprovação deverá ocorrer através de Decreto. 

 
Unidade Responsável (Setores envolvidos) 
Informa o nome da unidade responsável pela Instrução Normativa (Departamento, Diretoria 

ou denominação equivalente), que atua como órgão central do sistema administrativo a que se referem 
as rotinas de trabalho objeto do documento. 
 
 
2. NO CONTEÚDO:  

 
Finalidade 
Especificar de forma sucinta a finalidade da Instrução Normativa, que pode ser identificada 

mediante uma avaliação sobre quais os motivos que levaram à conclusão da necessidade de sua 
elaboração. 

Dentro do possível, indicar onde inicia e onde termina a rotina de trabalho a ser 
normatizada. 

 
Exemplo: 
Estabelecer procedimentos para aditamento (valor e prazo) de contratos de aquisição de 

materiais e contratações de obras ou serviços, desde o pedido até a publicação do extrato do contrato. 
 
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 explicitada. 

 
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. 
 
 
Base legal e regulamentar 
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. 
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Responsabilidades 
Esta seção destina-se à especificação das responsabilidades específicas da unidade 

responsável pela Instrução Normativa (órgão central do respectivo sistema)  e  das  unidades  
executoras,  inerentes  à  matéria  objeto  da normatização. 

Não se confundem com aquelas especificadas no item VI deste documento. 
 
Procedimentos 
Tratam da descrição das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle. Incluindo 

fluxograma de trabalho  
 
Considerações finais 
Esta seção é dedicada à inclusão de orientações ou esclarecimentos adicionais, não 

especificadas anteriormente, tais como: 
a) medidas que poderão ser adotadas e/ou conseqüências para os casos de inobservância ao 

que está estabelecido na Instrução Normativa; 
b) situações ou operações que estão dispensadas da observância total ou parcial ao que está 

estabelecido; 
c) unidade ou pessoas autorizadas a prestar esclarecimentos a respeito da aplicação da 

Instrução Normativa. 
 

VIII – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS INTRUÇÕES 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 têm 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). 

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. 
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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 subseqüente, 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 a 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. 

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 validação da operação; 
· aspectos legais ou regulamentares a serem observados; 
· os procedimentos de segurança em tecnologia da informação aplicáveis ao processo 

(controle de acesso lógico às 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 à 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 adotado. 

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 à unidade responsável pela coordenação do controle interno, que aferirá a 
observância desta norma e avaliará os procedimentos de controle, podendo propor alterações, quando 
cabíveis.  
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Devolvida  a  minuta  pela  unidade  de  coordenação  do  controle  interno  à unidade 
responsável pela Instrução Normativa, esta a encaminhará para aprovação e, posteriormente, 
providenciará sua divulgação e implementação. 
 
 

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

1. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 
Unidade de Controle Interno 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. 

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

Brasnorte – MT , 01 de Julho de 2009. 
 

 
Aprovada em: ____/_____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal para a reali-
zação de audiências públicas referentes aos planos orçamentários, nas fases de elaboração, análise e 
prestação de contas, bem como define responsabilidades pelo descumprimento das regras impostas 
pela mesma 

 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange o ato de realização de audiências públicas referentes aos planos orçamentários, nas 
fases de elaboração, análise e prestação de contas, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. 

 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Audiências Públicas: 
 

É um dos instrumentos de transparência trazidos pela Lei 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração e execu-
ção dos planos orçamentários: PPA, LDO e LOA. 

 
2. Despesa: 

 
É a aplicação de recursos pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação patrimo-

nial, com o fim de realizar as finalidades do estado. 
 

3. Dívida pública: 
 
Compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com o objetivo de 

atender às necessidades dos serviços públicos, em virtude de orçamentos deficitários, caso em que o 
governo emite promissórias, bônus rotativos, etc., a curto prazo, ou para a realização de empreendi-
mentos de vulto, em que se justifica a emissão de um empréstimo a longo prazo, por meio de obriga-
ções e apólices. Os empréstimos que caracterizam a dívida pública são de curto ou longo prazo.  A 
dívida pública pode ser proveniente de outras fontes, tais como: depósitos (fianças, cauções, cofre de 
órgãos, etc.), e de resíduos passivos (restos a pagar). A dívida pública classifica-se em consolidada ou 
fundada (interna ou externa) e flutuante ou não consolidada. 
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4. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): 

 
Lei que compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo 

as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da Lei Orçamentá-
ria Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 

 
5. Lei Orçamentária Anual (LOA): 

 
Lei que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a po-

lítica econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade. 

 
6. Plano Plurianual (PPA): 

 
Consiste no planejamento estratégico de médio prazo, que estabelece, de forma regionali-

zada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 
7. Receita 

 
Recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do exercício, 

desdobrados nas categorias econômicas de correntes e de capital. 
 

8. Resultado nominal 
 
Saldo da conta do resultado primário (ver abaixo), depois de incluídos os juros pagos pelo 

governo. 
 

9. Resultado primário 
 
Saldo da conta de receitas menos despesas do setor público, excluído o pagamento de juros 

da dívida pública. 
 

10. Recursos vinculados 
 
Receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a recei-

ta vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o au-
mento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária. 
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IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Tem como base legal o artigo 29, XII e o 166, §1º da Constituição Federal, o art. 9º, §4º e o 
48 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, o artigo 44 do Estatuto da Cidade (Lei 
10.257, de 10 de julho de 2001), o 72, XXIII e §1º da Lei Orgânica do Município de Brasnorte – MT e 
o art. 4º VI, do Decreto-lei n. 201/67. 

 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Do Chefe do Poder Executivo: 
 

� Convocar as audiências públicas para elaboração e discussão dos planos orçamentários; 
� Se for o caso, delegar a responsabilidade enunciada no item anterior a outro servidor; 
� Providenciar ampla divulgação das audiências públicas. 

 
2. Da Unidade de Controle Interno 
 

� Elaborar check-list de controle. 
 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1.   As audiências para elaboração e discussão dos planos orçamentários serão realizadas sempre que 
norma legal ou o Chefe do Executivo determinar. 
2.   A iniciativa de realização de audiências públicas é do Prefeito Municipal, podendo ele delegar tal 
competência a outro servidor. 

 
3.   O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais em audiências públi-
cas, convocadas pelo Poder Legislativo, a serem realizadas até o dia 31 de maio (para demonstrar o 
cumprimento das metas do 1º quadrimestre), até o dia 30 de setembro (para demonstrar o cumprimento 
das metas do 2º quadrimestre) e até o dia 28 de fevereiro (para demonstrar o cumprimento das metas 
do 3º quadrimestre). 

 
4.   O Prefeito Municipal ou o servidor deverá encaminhar um ofício ao Presidente da Câmara, forma-
lizando a sua disposição para a realização da audiência pública para prestação de contas. 
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5.   O Presidente da Câmara ou o Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por 
sua vez, deverá enviar um ofício ao Prefeito Municipal marcando a data da realização da audiência de 
prestação de contas. 

 
6.   Nas audiências de prestação de contas, deverão ser dadas explicações sobre o cumprimento das 
metas estabelecidas, e no caso da não-obtenção dos resultados previstos, deverão ser demonstradas as 
medidas corretivas adotadas ou a adotar para o seu cumprimento. Deve-se discorrer sobre: 

A. comportamento de receitas e despesas no período (se houve déficit ou superávit); 
B. cumprimento do limite da dívida pública; 
C. avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, metas de resultado pri-

mário e nominal, entre outras, visando ao equilíbrio das contas públicas. 
D. pode-se também discorrer sobre os gastos com ensino, saúde, pessoal, restos a pagar, a-

plicação de recursos vinculados e outras abordagens pertinentes. 
7.   O Prefeito Municipal deverá providenciar ampla divulgação do evento, convocando os represen-
tantes de associações de bairros, de entidades e de classe, bem como toda a sociedade para participa-
rem das audiências que se referem às peças orçamentárias. 

 
8.   A apresentação das audiências é estritamente técnica, por isso deverá ser feita por pessoa que tenha 
conhecimento técnico da matéria. 

 
9.   Ao final da apresentação, será aberto aos munícipes para manifestarem seus questionamentos ou 
sugestões. 

 
10. Logo em seguida serão respondidas as perguntas dos presentes. 

 
11. As sugestões dos munícipes, proferidas nas audiências públicas, nas fases de elaboração e análise 
das peças orçamentárias, serão anotadas para verificação da possibilidade de seu atendimento. 

 
12. Serão arquivados os registros de atas e arquivos delas, com os respectivos convites a autoridades, 
ofícios de convocação, documentos que comprovem a divulgação da audiência, e outros se for neces-
sário. 

 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A não-realização da audiência pública pode caracterizar-se infração político administrativa, 
passível de punição com a cassação do mandato, conforme art. 4º VI, do Decreto lei n. 201/67. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à UCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
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Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 
é necessário o permanente reporte às leis pertinente ao assunto e suas alterações. Esta instrução entra 
em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Brasnorte – MT, 30 de Novembro de 2009. 
 
 
 
 
Aprovada em: 30/11/2009 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Estabelecer normas gerais a serem observadas por toda a administração por ocasião da  re-
messa  de  documentos  e  informações  ao  TCE-MT e a outros órgãos,  inclusive  quanto: 

� À  responsabilidade  do  signatário  dos  documentos  pelas  informações  e/ou  jus-
tificativas  disponibilizadas,  quanto  à  veracidade  de  seu  conteúdo,  e  para  os  
efeitos  de  eventuais  penalidades  ou  condenações  aplicáveis; 

� Às  responsabilidades  pelo  descumprimento  das  regras  da  Instrução  Normativa; 
 
Manter,  no  TCE-MT,  cadastro  atualizado  de  órgãos,  entidades  e  responsáveis; 
Estabelecer responsáveis (quem), regras e procedimentos (como) e prazos (quando) para a 

realização das ações (o que) concernentes ao envio de informações de acordo com as normas ditadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange todos os procedimentos de prestação de contas exigidos pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso e outros órgãos vinculados à administração pública, temporariamente ou 
não que dependam de informações enviadas pelo poder executivo. 

 
III – CONCEITOS 

 
1. Sistema APLIC 

O APLIC Cidadão - Auditoria Pública Informatizada de Contas - é um padrão de envio de 
informações, via internet, que devem ser prestadas pelos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Es-
tado de Mato Grosso, que serão analisadas pelo corpo técnico do TCE. 

 
2. LRF - Cidadão 

LRF Cidadão - é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para ga-
rantir o cumprimento e acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Este sistema faz 
parte de um pacote de soluções que atendem as normas da LRF de acordo a Lei Complementar 101, de 
4 de Maio de 2000 e as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional 

 
3. GEO-OBRAS 

É um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para ge-
renciar as informações das obras executadas em todos os Órgãos das esferas Estadual e Municipais. 
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O GEO-OBRAS é uma poderosa ferramenta de consulta dos investimentos realizados pelo 
Governo nas mais diversas regiões do Estado. Através da combinação das opções de filtro disponíveis, 
o Internauta consegue obter informações gerais ou específicas sobre as obras. 

 
4. SISTN 

O Sistema de Coleta de Dados Contábeis é o instrumento criado para operacionalizar o 
convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). 

 
5. SIOPE 

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) é um sistema 
eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), instituí-
do para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamen-
tos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribui-
ções próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas. 

 
6. SIOPS 

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS é responsável 
pela coleta e sistematização de informações sobre as receitas totais e despesas com ações e serviços 
públicos de saúde das três esferas de governo 
 

 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Tem como base legal a Lei Orgânica Municipal, as Leis de Responsabilidade Fiscal; a Re-
solução Normativa 001/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; Lei Municipal n° 
1094/2007. Resolução Normativa n° 16/2008 do TCE-MT; Regimento Interno do TCE-MT. Resolução 
Normativa  006/2008; Decreto Federal nº 3.589, de 06.09.2000; Portaria nº 109, de 08/03/2002; Lei Nº 
11.768, de 14 de agosto de 2008; Portaria MEC N° 844 de 08/07/2008; Emenda Constitucional 
29/2000; Portaria Interministerial Nº 446 de 16 de março de 2004; Lei Nº 4.320, de 17 de Março 1964 

 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Dos responsáveis cadastrados em cada Unidade: 
 

� Providenciar as informações necessárias para o envio de acordo com sistema envolvido 
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2. Da Unidade de Controle Interno 
 

� Supervisionar o envio de documentos e informações ao TCE. 
 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1. Os documentos gerados pelas unidades que dizem respeito à Resolução Normativa nº. 01/2009 e no 
Manual de Orientação da Remessa de Documentos do TCE/MT, versão vigente conforme determina-
ção do TCE/MT, findo o mês, a unidade deverá encaminhar obrigatoriamente até o dia 10 do mês se-
guinte para a Assessoria de Contabilidade ou as unidades competentes, para proceder ao fechamento 
do balancete; 

 
2. As unidades responsáveis deverão manter, no TCE-MT, órgãos Estaduais e Federais o cadastro a-
tualizado dos órgãos, entidades e responsáveis, referentes a estas informações. 

 
3. Da remessa do Sistema APLIC – Auditoria Pública Informatizada de Contas  

a)  O responsável pelo Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas de-
verá ter seus dados informados ao TCE-MT para cadastro; 

b) O servidor responsável pelo Sistema APLIC, deverá solicitar a empresa de software 
(sistema de informação) as alterações das novas tabelas e adequações do sistema e quando as a-
tualizações estiverem disponíveis nos sistemas informar à equipe técnica das unidades envolvi-
das para a alimentação do sistema próprio informatizado;  

c) As unidades envolvidas deverão registrar tempestivamente as informações no sistema 
próprio informatizado, de acordo com o layout do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informati-
zada de Contas; 

d) O responsável pelo sistema APLIC deverá visualizar e validar as informações regis-
tradas no sistema próprio informatizado através da ferramenta XML-APLIC ou sistema próprio 
para esta execução; 

e) Cumprir os prazos determinados pelas resoluções normativas do TCE/MT. 
f) Enviar as informações ao TCE-MT; 
g) Analisar e regularizar as ocorrências de erros, se houverem, através da ferramenta 

XML-APLIC ou pelo sistema próprio, caso houver; 
h) Reenviar às informações ao TCE-MT, se for o caso; 
i) Receber o número de protocolo do TCE-MT; 
j) O responsável pelo APLIC deverá emitir relatório para conferência e arquivá-lo para 

posteriores consultas; 
k) Arquivar comprovante do protocolo de envio. 
 

4. Da remessa do Sistema LRF-Cidadão 
a) Para a remessa dos informes do Sistema LRF-Cidadão cada órgão da administração 
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indireta e o Poder Legislativo deverão gerar seus arquivos e encaminhar para o responsável pelo 
sistema LRF-Cidadão para fins de consolidação; 

b) O responsável pelo Sistema LRF-Cidadão, deverá ter seus dados informados ao TCE-
MT para cadastro; 

c) Cumprir prazos que atendem as normas da LRF de acordo a Lei Complementar 101, 
de 4 de Maio de 2000; 

d) O responsável pelo sistema do LRF-Cidadão deverá confrontar as informações e ou-
tros procedimentos de controle a serem executados em cada etapa do processo; 

e) As informações constantes no manual próprio do Sistema LRF-Cidadão deverão ser 
enviados por bimestre dentro dos prazos estabelecidos;   

f) Os responsáveis pela alimentação do sistema deverão manter versão atualizada do Sis-
tema LRF-Cidadão no poder Executivo incluindo a administração direta e indireta e no Poder 
Legislativo; 

g) Capacitar e auxiliar à equipe técnica das unidades envolvidas para a captura dos dados 
e alimentação do Sistema LRF-Cidadão; 

h) Capturar os dados e alimentar o Sistema LRF-Cidadão; 
i) Visualizar e validar as informações registradas no Sistema LRF-Cidadão; 
j) Publicar os relatórios consolidados (Prefeitura, Câmara, FUNSEM), constantes do 

ANEXO 01 e ANEXO 02, desta Instrução Normativa nos locais e datas estipuladas pelo TCE-
MT; 

k) Receber o número de protocolo do TCE-MT; 
l) O responsável pelo LRF-Cidadão deverá emitir relatório para conferência e arquivá-lo 

para posteriores consultas; 
m) Arquivar comprovante do protocolo de envio. 
n) Da Consolidação das Informações do Legislativo e FUNSEM do Sistema LRF- Cida-

dão 
o) Consolidar as informações recebidas do Poder Legislativo e dos órgãos da Adminis-

tração Indireta; 
p) Emitir, validar e publicar os anexos resumido de execução orçamentária (RREO) con-

solidado e da gestão fiscal (RGF) do Município; 
q) Registrar os dados da publicação do RREO no Sistema LRF-Cidadão; 
r) Registrar os dados da publicação do RGF do Poder Executivo no Sistema LRF-

Cidadão; 
s) Enviar as informações ao TCE-MT; 
t) Analisar e regularizar as ocorrências de erros, se houverem; 
u) Reenviar às informações ao TCE-MT, se for o caso; 
v) Manter justificativa escrita junto aos protocolos de reenvio; 
w) Receber o número de protocolo do TCE-MT; 
x) Arquivar documentos correspondentes. 
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5. Das Informações do Sistema Geo-Obras 
a) O responsável pelo Sistema Geo-Obras, deverá ser um servidor efetivo, sendo que 

seus dados deverão ser informados ao TCE-MT para cadastro; 
b) O responsável pelo sistema Geo-Obras deverá orientar à equipe técnica das unidades 

envolvidas para a disponibilização dos arquivos necessários; 
c) O servidor deverá responsabilizar-se pelas informações/arquivos digitais referente às 

obras a serem realizados com recursos próprios e oriundos de convênio estaduais  (Procedimento 
licitatório, contrato, medições e outros que se fizerem necessário); 
Alimentar o sistema diretamente no site www.tce.mt.gov.br, conforme prévio cadastro junto ao 
TCE-MT; 

d) Registrar a evolução da obra com foto georeferenciada para disponibilizar ao cidadão; 
e) Enviar as informações ao TCE-MT; 
f) Cumprir prazos conforme resolução normativa do TCE/MT; 
g) Arquivar a documentação relativa às informações do Sistema Geo-Obras. 
 
 

6. Da apresentação de justificativas/defesas: 
a) O responsável pela Controladoria ou Assessoria Contábil deverá: 
b) Receber a notificação do TCE-MT, quando for o caso, e encaminhar imediatamente ao 

gestor responsável, para conhecimento das possíveis inconformidades constatadas; 
c) Acompanhar as notificações via Diário Oficial, quando for o caso, e comparecer ao 

TCE-MT, para conhecimento das possíveis inconformidades constatadas; 
d) Acompanhar o vencimento dos prazos para apresentação de justificativas; 
e) Analisar o relatório apresentado pelo TCE-MT e encaminhar às unidades responsáveis 

para elaboração de cada justificativa/defesa;  
f) Apresentar as justificativas e documentos comprobatórios, por parte de cada unidade 

responsável; 
g) Revisar e consolidar as justificativas e documentos comprobatórios encaminhados pe-

las unidades responsáveis; 
h) Encaminhar as justificativas ao TCE-MT, de acordo com as regras estabelecidas no 

Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT; 
i) Acompanhar as decisões do TCE-MT; 
j) Registrar as inconformidades apontadas pelo controle externo e adotar as providências 

para regularizá-las e/ou impedir sua reincidência. 
 
 

7. Da interposição de recursos: 
A controladoria e assessoria contábil, juntamente com a assessoria jurídica ou a empresa de 

assessoria jurídica contratada deverão: 
a) Acompanhar publicações das decisões do TCE-MT no Diário Oficial e no site 

www.tce.mt.gov.br; 
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b) Avaliar as decisões e identificar as possibilidades de recursos; 
c) Identificar o tipo de recurso cabível em cada situação; 
d) Acompanhar o prazo para apresentação do recurso cabível; 
e) Organizar as justificativas e documentos comprobatórios, por parte de cada unidade 

responsável, se for o caso; 
f) Elaborar, revisar e formatar juridicamente o recurso; 
g) Apresentar o recurso ao TCE-MT, de acordo com as regras estabelecidas no Manual 

de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT. 
 
 

8. Da Remessa de Informações a STN – Secretaria do Tesouro Nacional 
a) O responsável pelo Sistema SISTN – Sistema de Coleta de Dados Contábeis deverá 

ter seus dados informados a Secretária de Tesouro Nacional, junto ao cadastro na Caixa Econô-
mica Federal da região que pertence para cadastro de senha e acesso ao sistema; 

b) A remessa de informação a STN – Secretaria de Tesouro Nacional será feita através 
da alimentação do SISTN – Sistema de Coleta de Dados Contábeis no site www.caixa.gov.br, 
que é um sistema online onde deverão ser preenchidos todos os dados;  

c) A periodicidade de envio para o SISTN - RREO é bimestral, sendo que deverá ser en-
viado até o último dia do mês subseqüente ao encerramento do bimestre contendo os seguintes 
demonstrativos: Balanço orçamentário, despesa por função, resultado nominal, resultado primá-
rio, restos a pagar, receita corrente liquida, receitas e despesas previdenciárias; 

 
 

9. Da Remessa de informações ao Ministério da Educação – SIOPE 
a) O responsável pelo Sistema SIOPE – Sistema de Orçamento Público da Educação, de-

verá ter seus dados informados ao Ministério da Educação para cadastro de senha e acesso ao 
Sistema; 

b) A Remessa das informações do SIOPE ao Ministério da Educação será feita através da 
alimentação do sistema SIOPE no site : www.siope.inep.gov.br; 

c) A periodicidade de envio do SIOPE é anual, sendo enviado até o último dia do mês 
subseqüente ao encerramento do ano; contendo os demonstrativos das receitas e das despesas da 
educação. 

 
 

10. Da Remessa de informações ao Ministério da Saúde – SIOPS 
a) O responsável pelo Sistema SIOPS – Sistema de Orçamento Público da Saúde, deverá 

ter seus dados informados ao Ministério da Saúde para cadastro de senha e acesso ao Sistema; 
b) A Remessa das informações do SIOPS será feita através da alimentação do sistema 

SIOPS no site : http://sips.datasus.gov.br; 
c) A periodicidade de envio do SIOPS é semestral, sendo que deverá ser enviado até o 

último dia do mês subseqüente ao encerramento do semestre; contendo os demonstrativos da re-



Rua Campo Grande, 1133 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

7/7 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SCI_003/2009 

VIGÊNCIA: 
23/12/2009 

Aprovada em: 23/12/2009 Ato de Aprovação: Decreto N°  Versão: 1.0 

SISTEMA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – Remessa de Informações ao 
TCE e demais Órgãos Pertinentes 

SETORES ENVOLVIDOS: Unidade De Controle Interno e Todas As Secretarias. 

 

 

ceita de impostos liquidada e das despesas próprias com ações e serviços públicos e saúde; 
 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à UCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

As divergências encontradas no fechamento das movimentações deverão ser resolvidas pe-
los responsáveis de cada unidade juntamente com o responsável pelo envio das informações, obser-
vando sempre o fiel cumprimento dos prazos instituídos pelo TCE/MT 

Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 
é necessário o permanente reporte às leis pertinente ao assunto e suas alterações. Esta instrução entra 
em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Brasnorte – MT, 23 de dezembro de 2009. 
 
Aprovada em: 23/12/2009 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Estabelecer normas gerais a serem observadas por todas as Secretarias na redação oficial  
utilizando o padrão culto de linguagem, impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e uniformida-
de.  

Aprimorar a redação oficial do município visando transparência e facilidade no entendi-
mento a todo e qualquer cidadão. 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange a redação de atos administrativos, confecção de ofícios, memorandos, e comuni-

cados emitidos pelos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Brasnorte. 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Redação Oficial 
É a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações1. 
 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Tem como base legal a Lei Orgânica Municipal, as Leis de Responsabilidade Fiscal; a Re-
solução Normativa 001/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; Lei Municipal n° 
1094/2007. Resolução Normativa n° 16/2008 do TCE-MT; Regimento Interno do TCE-MT. Resolução 
Normativa  006/2008; Lei 095/1998; Constituição Federal; 

 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Dos Servidores: 
 

� Observar as regras previstas por esta IN, bem como o fiel cumprimento dos princípios consti-
tucionais estabelecidos. 

                                                 
1 Extraído do Manual de Redação da Presidência da República 
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� Redigir de forma concisa e clara os atos oficiais e as comunicações observando as normas 
gramaticais e ortográficas vigentes; 

 
VI – PROCEDIMENTOS 

 
1. Da Formatação da Página: 

a) Abrir o Editor de textos; 
b) Definir o Tipo de Papel: “A4”  
c) Definir as Margens para o documento:  

i. Superior 4,0 cm; 
ii.  Esquerda 3,0 cm;  
iii.  Direita 2,0 cm;  
iv. Inferior 2,0 cm; 

d) Definir o tipo da Letra(fonte) e o tamanho: 
i. Fonte: Times New Roman 

ii.  Tamanho da Letra: 12 pts 

e) Definir estilo de Parágrafo (Justificado para o corpo do texto); 
f) Definir as tabulações para o texto (Observar a régua que aparece na parte superior do 

editor de textos ou ir a formatação de parágrafo do editor), marcar: 
i. Recuo Esquerdo: 2,5 cm 

ii.  Especial: Primeira Linha 

g) Definir numeração do documento a ser redigido (posição vertical ± 5,0 cm, a posição 
horizontal varia de acordo com o documento) exemplo: 

i. Oficio 022/2010-GAB; Of. 022/2010-SMEC; 

ii.  Memorando 022/2010-SMF; Mem 022/2010-SMS; 

iii.  AVISO 013/2010-ADM; AVISO n° 022/2010  

iv. Portaria 022/2010; Port. 013/2010-SINFRA 

h) Definir o Local e a Data, alinhados a direita para memorandos e ofícios, ex: 

Brasnorte, 14 de janeiro de 2010. 
 

i) Os tópicos de “a” até “h” são válidos para todos os documentos da redação oficial, os 
modelos constam anexo a esta Instrução Normativa. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à UCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Os modelos foram elaborados a partir do Manual de Redação da Presidência, disponível em 
www.presidencia.gov.br. 

Tendo em vista as modificações na legislação referente a ortografia e gramática, faz-se ne-
cessária a constante atualização dos servidores públicos municipais no sentido de manter uma comuni-
cação clara e objetiva com a população e demais entes federados.  

Os modelos básicos de Redação Oficial encontram-se anexos a esta portaria e, poderão ser 
atualizados sempre que houver necessidade. 

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

Brasnorte – MT, 23 de Dezembro de 2009. 
 
Aprovada em: 23/12/2009 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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ANEXO I – MODELO DE OFÍCIO 

 
Oficio nº 022-2009-SME           

Brasnorte,  14 de Janeiro de 2010. 
 

 
 
 
Ao Exmo Sr. 
MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 
NESTA (ou endereço correspondente) 
 
 
 
 
 
Assunto: Elaboração de Projeto de Lei 
 
 
 
 Excelentíssimo Senhor Prefeito. 
 
 
 Venho solicitar a V. Exa. que seja o douto Procurador do Município autorizado 
a elaborar projeto de lei regulamentando, em nível municipal, as atribuições do FUNDEB, 
instituído pela Emenda Constitucional Nº 53, aprovada em 06 de dezembro de 2006 
 Sem mais para o momento e na certeza de vossa compreensão, apresenta-
mos/reiteramos votos de estima e distinta consideração 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

ABECE DE JOTAKA E LEME  
Secretário Municipal de Educação 

 
 
 

Nota 
Os ofícios devem ser utilizados para comunicações formais e obrigatórias, de caráter interno e externo, deve-se 
observar prazos para suas respostas assim como uma seqüência cronológica de emissão. Sempre é assinado 
pelo responsável pelo setor ou unidade administrativa. Deve conter uma linguagem polida e empregar  adequa-
damente as formas de tratamento, dispensando sempre atenção respeitosa a superiores, colegas e subalternos. 
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ANEXO II – MODELO DE MEMORANDO 

 
Memorando 022/2010-SMF 

Em, 20 de novembro de 2010. 
 
 
 
Ao Senhor(a) ...................................... 
 
 
 
 Assunto: ............................................... 
 
 
 
 
 Solicitamos a alteração do período de férias do servidor Mário Pereira, para 
10/01/2010 a 10/02/2010, por ser um período de menor volume de trabalho. 
 
 Sem descer a detalhes técnicos, acrescento, apenas, que o ideal seria que se 
promovessem estudos para a definição dos períodos de férias concedidos nesta secretaria. 
 
 
 Atenciosamente, 
  
  
 
 
 
 
 Assinatura 
 
 
 
 
 
Nota 
Memorando é um meio de comunicação, por escrito, entre unidades administrativas, cuja principal característi-
ca é a agilidade, devendo sua tramitação pautar-se pela rapidez e simplicidade de procedimentos burocráticos. 
Este instrumento é também usado para encaminhar projetos e inovações de serviço. Ele permite que o despacho 
seja feito no próprio formulário, agilizando a sua tramitação. 
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ANEXO III – MODELO DE AVISO 

 
 

AVISO 013/2010-ADM 
 

 
 

Brasnorte, 18 de setembro de 2010 
 
 
 
 
Ref:  Progressão de Carreira 
 
 
 
 
 
 
 O Diretor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, COMUNICA, a 
todos os servidores que, estará recebendo requerimentos de Progressão de Classe até o ultimo 
dia útil do mês de junho do corrente ano, conforme previsto nos Planos de Cargos, Carreiras e 
Salários da Prefeitura do Município de Brasnorte. 
 
 
 
 Andressa Maria da Nóbrega 
 Diretora de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
 O aviso é um ato ordinatório emanado dos Secretários Municipais a respeito de assunto relacionado com sua 
pasta. Podendo ser usado para tramitação entre secretarias e comunicações internas de maneira a garantir o 
fluxo de trabalho de um modo prático, legal e sem muita formalidade. 
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ANEXO IV – MODELO DE PORTARIA 

 
 

PORTARIA 015/2010 
 
 
 

O Sr. Mauro Rui Heisler, Prefeito Municipal de Brasnorte, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 

 
 
 
       RE SOLVE: 
 
 

Artigo 1º - Nomear o Sr. João da Cunha Ferreira, portador do CPF n° 
258.963.741-90, para exercer a partir desta data o Cargo de  Assessor de Planejamento e, 
receberá pela função o valor correspondente a uma DAS-III , ficando lotado na Secretaria de 
Municipal de Administração. 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Brasnorte – MT, aos vinte e três dias do 
mês de Janeiro de 2010. 

 

   Publique-se, Registre-se e Comunique-se 

 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
Nota 
É preciso não confundir Portaria Normativa com Portaria. A primeira é ato normativo e a segunda é ato admi-
nistrativo ordinatório através do qual a Administração executa os atos de nomeação, demissão, exoneração e 
outros relacionados com os servidores públicos. Não tem forma articulada. Portarias são determinações ou 
ordens baixadas por agentes administrativos categorizados, objetivando providências oportunas e convenientes 
para o bom andamento do serviço público. Tratando-se de portaria emitida nas Secretarias deve-se adicionar a 
sigla do órgão a identificação, ex: Portaria 022/2010-SMF  
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO 

 
 

REQUERIMENTO 
 
 
 
 
Exmo. Sr: 
Prefeito do Município de Brasnorte 
Nesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Willian Moacir Da Silva, abaixo assinado, domiciliado e residente à Rua (Av.) 
Iguaçu, nº 825, Bairro Centro, Cidade de Brasnorte Estado de Mato grosso, CPF/CNPJ 
594.351.458-87 vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne conceder-lhe Licença 
Prêmio nos termos constantes na Seção X do artigo  117 da Lei 017/2007 de 14 de setembro 
de 2007, referente ao qüinqüênio 19/04/2004 a 18/04/2009. 
 
 Nestes termos, 
 espera deferimento. 
 
 Brasnorte, 15 de janeiro de 2010 
  
 
 
 

Willian Moacir da Silva 
Requerente 

 
 
 
 
 
Nota 
O requerimento deverá ser dirigido à autoridade que detenha competência para o deferimento, em geral o Pre-
feito. Não se deve indicar o nome da autoridade em presença do princípio da impessoalidade, não se constituin-
do essa omissão nenhuma falta de respeito à autoridade.  
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE VINCULO FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________, (nome do emitente), (cargo) do Município de Brasnorte - 
MT, inscrito no CPF sob nº _________________, RG nº ________________, domiciliado e 
residente nesta cidade à Rua _________________, nº ______, pela presente declara, para os 
devidos fins e para quem interessar possa, que ____________________ (nome do Servidor), 
brasileiro(a), (estado civil), é servidor(a) público(a) municipal, ocupando o cargo de provi-
mento efetivo de ___________________, nomeado em razão de concurso público pela Porta-
ria nº ______________, de __ de _____________ de ________, percebendo, atualmente, a 
remuneração mensal de R$ _____________ (______________). 
 
 

 Brasnorte – MT, ___ de ______ de 2010 
 
 
 
 

Emitente 
Cargo/Função 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
Esta declaração é documento comprobatório de vinculo funcional, não confundir com Atestado de tempo de 
serviço e contribuição, que corresponde a um documento exigido pelo INSS ou outro órgão para efeitos de con-
tagem de tempo de contribuição e tem seus efeitos para aposentadoria. 
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ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 
 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N° 08/2010 
 
 
 
 
 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO MÉDICO, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso IV do artigo 253 da Resolução nº 20 de 1971, em cumprimento ao deter-
minado no RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA) nº 06/2010, DA SECRETARIA DE CON-
TROLE INTERNO, E AS DETERMINAÇÕES DA DIRETORIA-GERAL, 
 
 RESOLVE: 
 
 I - Todos os atendimentos, no âmbito do Departamento Médico, somente pode-
rão ser realizados a: 
 
 I.1 - Usuários legalmente definidos na Resolução nº 25/ 79, regulamentados 
pelo Ato da Mesa nº 44/92: Parlamentares, servidores ativos e inativos, jornalistas credencia-
dos e seus respectivos dependentes; 
 
 I.2 - Emergências e urgências médicas, ocorridas nas dependências da Câmara 
dos Deputados envolvendo pacientes não autorizados. 
 
 II - Compete aos Diretores de Coordenação e aos Chefes de Seção divulgarem 
junto aos servidores e fazerem cumprir esta Ordem de Serviço. 
 
 

Brasnorte, 16 de fevereiro de 2010 
 
 
 
 

Ziraldo Pereira 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 

 
Nota 
A Ordem de serviço é documento utilizado para determinar serviços a serem executados de forma extraordiná-
ria, as atribuições diárias dos servidores fazem parte do plano de cargos, carreira e salários. Após o cumpri-
mento da ordem de serviço, deverão ser apresentados relatórios ou documentos que comprovem a execução da 
mesma. 
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I – FINALIDADE 

Estabelecer normas gerais a serem observadas pela Unidade de Controle Interno para a rea-
lização do parecer Conclusivo das contas anuais de Gestão. 

Atender  legalmente   os   dispositivos   contidos   na   Constituição   Federal   de   1988,   
Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e Lei 
Municipal 1094/2007, no que compete às responsabilidades do Sistema de Controle Interno. 

Disciplinar a elaboração do Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre as Contas Anuais 
do Poder Executivo, inclusive da administração Indireta pela Controladoria do Município 
 

II – ABRANGÊNCIA 
Abrange a análise e execução de procedimentos para o parecer conclusivo referente às Con-

tas Anuais de Gestão, por exigência da Resolução TCE/MT n° 10/2008 
 

III – CONCEITOS 
1. Contas Anuais de Gestão 

São as contas que demonstram o cumprimento da legislação pelos ordenadores de despesas 
no tocante aos atos que resultem receitas e despesas, tais como, emissão de empenhos, autorização de 
pagamento, concessão de adiantamentos, reconhecimento de dívida, licitações, contratos, convênios, 
diárias, entre outros 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefei-

to do Município de Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Execu-
tivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 
e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 
1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 
2. Da Unidade de Controle Interno 
 

� Elaborar Parecer Conclusivo das contas anuais de gestão. 
 

 
VI – DOS PROCEDIMENTOS: 

 
1.  Da Elaboração 

a. A  Controladoria  deverá  elaborar  um  relatório  resumido  das  atividades  desenvolvidas  no 
exercício; 
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b. A  Controladoria  deverá  elaborar  o  Relatório  e  Parecer  Conclusivo  das  Contas  do  Poder 
Executivo contemplando a análise dos seguintes documentos e demonstrativos: 
1. Cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual; 
2. Cumprimento das metas fiscais previstas na LDO; 
3. Execução Orçamentária; 
4. Demonstrações contábeis; 
5. Cumprimento dos limites de Pessoal, Operações de Crédito e Dívida Consolidada; 
6. Inscrição de Restos a Pagar; 
7. Destinação dos recursos oriundos de alienação de bens; 
8. Confrontação do inventário dos materiais em estoque com os registros contábeis; 
9. Confrontação do inventário dos bens patrimoniais com os registros contábeis; 
10. Aplicação dos recursos em Educação, inclusive dos recursos do FUNDEB; 
11. Aplicação em Saúde. 

 
2.  Do Prazo, Encaminhamento e Arquivamento: 

a. O  Parecer  Conclusivo  do  Controle  Interno  deverá  ser  encaminhado  dentro  do  prazo pre-
visto no Regimento Interno do TCE-MT, ao Prefeito e gestor do RPPS, para encaminhamento 
ao TCE-MT juntamente com sua prestação de contas. 

 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser solucionadas junto a 

Controladoria. 
Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 

é necessário o permanente reporte às leis pertinente ao assunto e suas alterações. Esta instrução entra 
em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Brasnorte – MT, 11 de Janeiro de 2010. 
 
 
Aprovada em: 11/01/2010 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I - FINALIDADE 
 

Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal na elabora-
ção do Plano Plurianual. 

 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange os atos de elaboração do plano plurianual do Poder Executivo Municipal. 
 
 

III – CONCEITOS 
 

1.   Audiências públicas 
 

É um dos instrumentos de transparência trazidos pela Lei 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração e discus-
são dos planos orçamentários. 
 
 
2. Metas 

 
Produto quantificado a ser obtido durante a execução do projeto/atividade, programa e sub-

programa, ou objetivo a ser alcançado pela Administração. 
 
 
3. Orçamento 

 
Detalhamento dos programas e subprogramas constantes da programação de governo, em 

ações específicas materializadas nos projetos/atividades/subprojetos/subatividades orçamentários, com 
indicação dos valores monetários. Compreende, também, a especificação dos insumos materiais e re-
cursos humanos necessários ao desenvolvimento dessas ações específicas, em conformidade com a 
classificação por objeto de gasto legalmente adotada. 
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4. Plano Plurianual - PPA 
 
Consiste no planejamento estratégico de médio prazo, que estabelece, de forma regionali-

zada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 
 

5. Unidade gestora 
 
Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários 

e financeiros, próprios ou sob descentralização. 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

As disposições da presente Instrução Normativa tem como referência legal os artigos 165, 
§§ 1º e 4º, 167, § 1º da Constituição Federal, assim como os artigos 5º, 16, II e 17, §4º da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, além da Lei Orgânica Do Município de Brasnorte – MT. 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

� Nomear a equipe de orçamento e planejamento do PPA; 
� Convocar audiência pública para elaboração, discussão e análise dos objetivos e metas de a-

ção pública municipal para os próximos quatro exercícios financeiros; 
� Elaborar o projeto de lei do PPA; 
� Encaminhar o projeto de lei do PPA à Câmara Municipal; 
� Sancionar a lei do PPA; 
� Encaminhar a lei para publicação; 
� Enviar cópia da lei para a Câmara Municipal; 
� Remeter ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT os informes e documen-

tos relativos ao PPA, por meio do Sistema APLIC – Auditoria Pública Informatizada de Con-
tas; 

� Encaminhar o processo físico do PPA para o TCE-MT; 
� Executar o PPA; 
� Revisar os objetivos e metas estabelecidas no PPA; 
� Propor alteração no PPA. 
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2.   Equipe de orçamento e planejamento do PPA 
 

� Executar os procedimentos de diagnósticos, fase preliminar à elaboração do projeto de lei do 
PPA; 

� Acompanhar as discussões e votações na Câmara; 
� Auxiliar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração, avaliação, revisão, encami-

nhamento e execução do PPA. 
 
3.   Unidade de Controle Interno 
 

� Acompanhar o processo de planejamento, elaboração e execução do PPA; 
� Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA; 
� Elaborar Check-List de controle. 

 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1.  O Chefe do Poder Executivo deverá nomear a equipe de orçamento e planejamento do PPA. 
 

2. A equipe de orçamento e planejamento do PPA deverá realizar os seguintes procedimentos de diag-
nósticos: 

a. Avaliar, com o auxílio das Unidades Executoras (Secretarias), o PPA vigente; 
b. Diagnosticar, com o auxílio das Unidades Executoras (Secretarias), as demandas sociais, os 

problemas, melhorias, necessidades e potencialidades que orientarão as futuras ações gover-
namentais; 

c. Levantar, com o auxílio das Unidades Executoras (Secretarias), os objetivos estratégicos, as di-
retrizes e as informações de caráter geral para fundamentar a elaboração do PPA em consonân-
cia com o Plano de Governo e o Plano Diretor, se for o caso; 

d. Apurar a capacidade de investimento da administração; 
e. Avaliar a capacidade de recursos em cada uma das fontes de financiamento; 
f. Realizar estudos e pesquisas para identificar os possíveis efeitos dos programas instituídos por 

outros entes no governo local se for o caso; 
g. Especificar, com auxílio das Unidades Executoras (Secretarias), os programas que serão execu-

tados, detalhando os recursos a serem utilizados, definindo indicadores, bem como, as possí-
veis ações a serem realizadas (projeto, atividade ou operação especial); 

h. Elaborar a primeira versão do projeto de PPA. 
 
3. As Audiências Públicas para discussão do PPA serão convocadas pelo Chefe do Executivo e se dará 
conforme a Instrução Normativa que estabelece normas gerais a serem observadas pelo Poder Executi-
vo Municipais para a realização de audiências públicas. 
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3.1 A Audiência pública será objeto de registro em ata, contendo lista de presença e decisões tomadas. 
 

4. O Chefe do Executivo, com o auxílio do setor de Orçamento, deverá elaborar o texto do Projeto de 
Lei do Plano Plurianual que conterá os projetos e atividades que o governo pretende realizar, ordenan-
do as suas ações e visando à consecução de objetivos e metas a serem atingidas no quadriênio. 

 
5. Para encaminhar o Projeto de Lei, o Chefe do Executivo deverá elaborar a mensagem e o ofício de 
encaminhamento à Câmara Municipal. 

 
6.  O Projeto de Lei do PPA para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do 
Prefeito subseqüente será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício 
financeiro do mandato. 

 
7. O setor de Orçamento acompanhará, sempre que necessário, as discussões e votações do Projeto de 
PPA na Câmara. 

 
8.  Após o Poder Legislativo devolver o Projeto de PPA, o Chefe do Poder Executivo Municipal san-
cionará ou vetará o Projeto, seguindo os procedimentos do art. 128 da Lei Orgânica Municipal de 
Brasnorte-MT. 

 
9. Após a sanção da Lei do PPA, o Chefe do Poder Executivo procederá com a publicação do texto da 
lei no órgão oficial do Município, inclusive em meios eletrônicos. Deverá seguir também os seguintes 
procedimentos: 
 

a. Encaminhar Cópia da Lei para a Câmara Municipal e demais unidades da estrutura or-
ganizacional; 

b. Ao TCE-MT os informes e documentos relativos ao PPA, por meio do Sistema APLIC; 
c. Encaminhar o processo físico do PPA para o TCE-MT, de acordo com as regras es-

tabelecidas no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT. 
 
10. Após a publicação e divulgação do PPA o Chefe do Poder Executivo deverá: 
 

a. Revisar os objetivos e metas estabelecidas no plano, quando for o caso; 
b. Se necessário, propor alteração no PPA, observando os critérios e procedimentos esta-

belecidos na legislação; 
c. Acompanhar e fiscalizar a execução do PPA; 
d. Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA; 
e. Remeter ao TCE-MT informes e documentos relativos ao PPA, por meio do Sistema 

APLIC, quando for necessário. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Uni-
dade de Controle Interno - UCI que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel 
observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

A seqüência de procedimentos poderá ser consultada no fluxograma anexo a esta IN 
Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 

é necessário o permanente reporte às leis pertinentes ao assunto e suas alterações. 
O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará sujeito à respon-

sabilização administrativa. 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
 
 

Brasnorte – MT , 30 de Novembro de 2009. 
 
 
 
Aprovada em: 30/11/2009 
 
 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal na elabora-
ção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange os atos de elaboração da LDO do Poder Executivo Municipal. 

 
 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Audiências públicas 
 

É um dos instrumentos de transparência trazidos pela Lei 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração e discus-
são dos planos orçamentários. 
 
2. Despesa 
 

É a aplicação de recursos pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação patrimo-
nial, com o fim de realizar as finalidades do estado. 
 
3. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
 

Lei que compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da Lei Orçamentá-
ria Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 
 
4. Lei Orçamentária Anual (LOA) 
 

Lei que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a po-
lítica econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade, anualidade e outros. 
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5. Metas fiscais 
 

São metas fixadas com o objetivo de demonstrar os resultados esperados com as ações de-
senvolvidas pelo município, considerando o comportamento histórico da receita e a adoção de projetos 
tributários. 
 
6. Patrimônio líquido 
 

Capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resulta-
do acumulado e não destinado. 
 
7. Plano Plurianual (PPA) 
  

Consiste no planejamento estratégico de médio prazo, que estabelece, de forma regionali-
zada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 
8. Receitas 
 

Recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do exercício, 
desdobrados nas categorias econômicas de correntes e de capital. 
 
9. Relatório 
 

Os Relatórios constituem-se na forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são 
levados ao conhecimento das autoridades competentes, com a finalidade de fornecer dados para toma-
da de decisões sobre a política de área supervisionada e apontar erros detectados, além de outras. 
 
10. Reserva de contingência 
 

Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, 
programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais. 
 
11. Resultado nominal 
 

Saldo da conta do resultado primário (ver abaixo), depois de incluídos os juros pagos pelo 
governo. 
 
12. Resultado primário 
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Saldo da conta de receitas menos despesas do setor público, excluído o pagamento de juros 
da dívida pública. 
 
13. Riscos Fiscais 
 

Compreendem a frustração da receita corrente em relação às metas fixadas, além da expan-
são da dívida e da despesa previstas. 
 
14. Unidade gestora 
 

Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários 
e financeiros, próprios ou sob descentralização. 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

As disposições da presente Instrução Normativa tem como referência legal os artigos 165, 
II, §2º, 169, §1º, II da Constituição Federal - CF. A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 3º, 4º, I, a, 
“b”, “e” e “f”, §§1º, 2º incisos I, II, III, IV e V, 14, 22, 44 e 62, além da Lei Orgânica Municipal de 
Brasnorte-MT. 

 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

� Nomear a equipe de orçamento e planejamento da LDO; 
� Convocar audiência pública para discussão do projeto da LDO; 
� Elaborar o projeto de lei da LDO; 
� Encaminhar o projeto de LDO à Câmara Municipal; 
� Sancionar a LDO; 
� Encaminhar a lei para publicação; 
� Enviar cópia da lei para a Câmara Municipal; 
� Remeter ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT os informes e Documen-

tos relativos à LDO, por meio do Sistema Aplic – Auditoria Pública Informatizada de Contas; 
� Encaminhar o processo físico da LDO para o TCE-MT; 
� Executar a LDO; 
� Revisar as metas e prioridades estabelecidas; 
� Propor alteração na LDO. 
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2.   Equipe de orçamento e planejamento 
 

� Executar os procedimentos de estudos, fase preliminar à elaboração do projeto de LDO; 
� Acompanhar as discussões e votações na Câmara; 
� Auxiliar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração, avaliação, revisão, encami-

nhamento e execução da LDO. 
 
3.   Unidade de Controle Interno 
 

� Acompanhar o processo de planejamento, elaboração e execução da LDO; 
� Avaliar o cumprimento das metas fiscais previstas na LDO; 
� Elaborar check-list de controle. 

 
 

VI – PROCEDIMENTOS 
 

1.  O Chefe do Poder Executivo deverá criar equipe setorial (sendo, preferencialmente, composta por 
servidores lotados no Setor de Orçamento) para levantamento das prioridades. 
 
2. A equipe setorial deverá realizar os seguintes procedimentos de estudos: 
 

a. Levantar as metas e prioridades, voltadas à elaboração da proposta orçamentária anual, com o 
auxílio das Unidades Executoras (Secretarias); 

b. Definir os programas a serem priorizados, com o auxílio das Unidades Executoras (Secretari-
as); 

c. Elaborar o Anexo de Metas Fiscais; 
d. Elaborar o Anexo de Riscos Fiscais; 
e. Elaborar a primeira versão do projeto de LDO. 

 
3.  As Audiências Públicas para discussão da LDO serão convocadas pelo Chefe do Executivo. 

 3.1 A realização das audiências públicas se dará conforme a Instrução Normativa que estabele-
ce normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal para a realização de au-
diências públicas, e terá o objetivo de discutir o projeto da LDO. 

 3.2 A Audiência pública será objeto de registro em ata, contendo lista de presença e decisões 
tomadas. 

 
4. O Chefe do Executivo, com o auxílio do setor de Orçamento, deverá elaborar o relatório dos proje-
tos que passarão em andamento e das despesas de conservação do patrimônio, objeto de priorização de 
recursos na LDO. Deverão ser observados adicionalmente os seguintes procedimentos: 
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a. Encaminhar o Relatório ao Poder Legislativo até a data de envio da LDO; 
b. Publicar o Relatório no Órgão Oficial do Município; 
c. Encaminhar o Relatório ao Tribunal de Contas na forma e no prazo estabelecido no Manual de 

Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT. 
 
5. O Chefe do Executivo, com o auxílio do setor de Orçamento, elaborará o Projeto de Lei de LDO 
dispondo sobre o orçamento da Receita e da Despesa e estabelecendo as prioridades e metas da admi-
nistração para o exercício seguinte, extraídas do PPA e avaliadas em Audiência Pública.  O projeto da 
LDO deverá orientar a elaboração da LOA e dispor basicamente sobre: 
 

a. Alteração da legislação tributária; 
b. Autorização para: 

1. Criar cargos, empregos e funções; 
2. Concessão de vantagens; 
3. Concessão de aumento aos servidores; 
4. Alteração da estrutura de carreira; 
5. Admissão de pessoal a qualquer título. 

c. Equilíbrio entre receita e despesa; 
d. Limitação de empenho; 
e. Controle de custos; 
f. Avaliação do resultado dos programas; 
g. Condições p/ transferências às entidades públicas e privadas; 
h. Estabelecimento de Metas Fiscais para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primá-

rio e montante da dívida; 
i. Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior; 
j. Registro de Memória e metodologia de cálculo para justificar as metas anuais pretendidas; 
k. Demonstração da Evolução do patrimônio líquido; 
l. Demonstração da Origem e aplicação dos recursos de alienação de ativos; 
m. Avaliação da situação financeira e atuarial; 
n. Estimativa e compensação da renúncia de receita; 
o. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; 
p. Reserva de recursos para Riscos fiscais; 
q. Definição da forma de utilização e montante da reserva de contingência. 
r. Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. 
s. Definição de despesa irrelevante para dispensa da estimativa de impacto orçamentário e finan-

ceiro. 
t. Prioridade para obras em andamento e conservação do patrimônio sobre projetos novos. 
u. Autorização para assumir custeio de competência de outros entes. 
v. Definição dos incentivos ou benefícios tributários – renúncia de receita. 
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6. Para encaminhar o Projeto de Lei o Chefe do Executivo deverá elaborar a mensagem e ofício de 
encaminhamento à Câmara Municipal. 
 
7. O encaminhamento do Projeto de Lei deverá ser feito até oito meses e meio antes do encerramento 
do exercício financeiro anterior ao que deverá viger a Lei. 
  
8. O setor de Orçamento acompanhará, sempre que necessário, as discussões e votações do 
Projeto de LDO na Câmara. 
 
9.  Após o Poder Legislativo devolver o Projeto de LDO, o Chefe do Poder Executivo Municipal san-
cionará ou vetará o Projeto, seguindo os procedimentos do art. 38 da Lei Orgânica Municipal de Bras-
norte-MT. 
 
10. Após a sanção da LDO, o Chefe do Poder Executivo procederá com a publicação do texto da lei no 
órgão oficial do Município, inclusive em meios eletrônicos.  Deverá seguir também os seguintes pro-
cedimentos: 
 

a. Encaminhar Cópia da Lei para a Câmara Municipal e demais unidades da estrutura organiza-
cional; 

b. Remeter ao TCE-MT os informes e documentos relativos à LDO, por meio do Sistema Aplic; 
c. Encaminhar o processo físico da LDO para o TCE-MT, de acordo com as regras estabelecidas 

no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE- MT. 
 
11. Após a publicação e divulgação da LDO o Chefe do Poder Executivo deverá: 
 

a. Revisar as metas e prioridades estabelecidas na LDO, quando necessário; 
b. Se for o caso, propuser alteração na LDO, observando os critérios e procedimentos estabeleci-

dos na legislação; 
c. Acompanhar e fiscalizar a execução da LDO; 
d. Avaliar o cumprimento das metas fiscais da LDO; 
e. Remeter ao TCE-MT informes e documentos relativos à LDO, por meio do Sistema Aplic, 

quando for necessário. 
 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Uni-
dade de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel obser-
vância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

A seqüência de procedimentos poderá ser consultada no fluxograma anexo a esta IN. 
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Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 
é necessário o permanente reporte às leis pertinentes ao assunto e suas alterações. 

O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará sujeito à respon-
sabilização administrativa. 

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

Brasnorte – MT , 30 de novembro de 2009. 
 
 
 
Aprovada em: 30/11/2009 
 
 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 

 
Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal na elabora-

ção da Lei Orçamentária Anual - LOA. 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange os atos de elaboração da LOA no âmbito do Poder Executivo Municipal. 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Audiência pública 
 

É um dos instrumentos de transparência trazidos pela Lei 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF), cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração e 
discussão dos planos orçamentários. 
 
2. Dívida ativa 
 

Constituem as importâncias relativas a tributos, multas e créditos da Fazenda Pública, lan-
çados e não cobrados ou não recebidos no prazo de vencimento, a partir da data de sua inscrição. 
 
3. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
 

Lei que compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da LOA e dispõe 
sobre as alterações na legislação tributária. 
 
4. Lei Orçamentária Anual – LOA 
 

Lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evi-
denciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios 
de unidade, universalidade e anualidade. 
 
5. Metas fiscais 
 

São metas fixadas com o objetivo de demonstrar os resultados esperados com as ações de-
senvolvidas pelo município, considerando o comportamento histórico da receita e a adoção de projetos 
tributários. 
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6. Plano Plurianual – PPA 
 

Consiste no planejamento estratégico de médio prazo, que estabelece, de forma regionali-
zada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 
7. Receita corrente líquida 
 

Somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agro-
pecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas, nos mu-
nicípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social 
e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 
 
8. Resultado nominal 
 

Saldo da conta do resultado primário (ver abaixo), depois de incluídos os juros pagos pelo 
governo. 
 
9. Resultado primário 
 

Saldo da conta de receitas menos despesas do setor público, excluído o pagamento de juros 
da dívida pública. 
 
10. Riscos Fiscais 
 

Compreendem a frustração da receita corrente em relação às metas fixadas, além da expan-
são da dívida e da despesa previstas. 
 
11. Unidade gestora 
 

Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários 
e financeiros, próprios ou sob descentralização. 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

As disposições da presente Instrução Normativa tem como referência legal o artigo 165, 
caput e §§ 6º e 8º, o 166, §§3º da Constituição Federal, o artigo 44 do Estatuto da Cidade, os artigos 5º, 
11, 12, 17 da LRF e artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 22, 43, 45 e 48, “b” da Lei n. 4.320/64, além da Lei Orgâ-
nica Municipal de Brasnorte-MT. 

 



Rua Campo Grande, 1133 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

3/7 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SPO_003/2009 

VIGÊNCIA: 
30/11/2009 

Aprovada em: 30/11/2009 Ato de Aprovação: Decreto N° 080/2009 Versão: 1.0 

SISTEMA: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ELABORAÇÃO LOA 

SETORES ENVOLVIDOS: Unidade De Controle Interno e Todas As Secretarias. 

 

 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

� Nomear a equipe de orçamento e planejamento da LOA; 
� Convocar audiência pública para discussão do projeto da LOA; 
� Elaborar o projeto de lei da LOA; 
� Encaminhar o projeto de LOA à Câmara Municipal; 
� Sancionar a LOA; 
� Encaminhar a lei para publicação; 
� Enviar cópia da lei para a Câmara Municipal; 
� Remeter ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT os informes e documen-

tos relativos à LOA, por meio do Sistema Aplic – Auditoria Pública Informatizada de Contas; 
� Encaminhar o processo físico da LOA para o TCE-MT; 
� Executar a LOA; 
� Revisar as metas e prioridades estabelecidas; 
� Propor alteração na LOA; 
� Elaborar demonstrativo do desdobramento da receita em metas bimestrais de arrecadação; 
� Elaboração da Programação Financeira; 
� Elaboração do Cronograma de Execução Mensal de desembolso de cada uma das Unidades 

Gestoras; 
 
2.   Equipe de orçamento e planejamento da LOA 
 

� Executar os procedimentos de estudos, fase preliminar à elaboração do projeto de LOA; 
� Acompanhar as discussões e votações na Câmara; 
� Auxiliar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração, avaliação, revisão, encami-

nhamento, programação e execução da LOA. 
 
3.   Unidade de Controle Interno 
 

� Acompanhar o processo de planejamento, elaboração e execução da LOA; 
� Avaliar o cumprimento das metas fiscais previstas na LOA; 
� Elaborar check-list de controle. 
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VI – PROCEDIMENTOS 
 

1. O Chefe do Poder Executivo deverá nomear a equipe de orçamento e planejamento da LOA. 
 
2. A equipe de orçamento e planejamento da LOA deverá realizar os seguintes procedimentos de estu-
dos: 

a. Elaborar os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subseqüente, inclusive da re-
ceita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, e colocar à disposição da Câmara 
Municipal, até 30 dias antes da remessa das propostas orçamentárias; 

b. Identificar os programas e ações governamentais definidos no PPA e priorizados pela LDO pa-
ra o exercício financeiro; 

c. Detalhar as previsões de receitas, fixação de despesas e alcance de resultados para fins de al-
cance das metas priorizadas na LDO; 

d. Detalhar elementos físicos e financeiros que comporão os diversos projetos, atividades e ope-
rações especiais, de cada área específica da administração; 

e. Consolidar e organizar os detalhamentos propostos; 
f. Elaborar o demonstrativo da compatibilidade do orçamento com os objetivos e metas estabele-

cidos no Anexo de Metas Fiscais da LDO; 
g. Elaborar o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e credití-
cia; 

h. Elaborar o demonstrativo das medidas de compensação à renúncia de receitas e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado; 

i. Elaborar a primeira versão do projeto da LOA. 
  
3.  As Audiências Públicas para discussão da LOA serão convocadas pelo Chefe do Executivo e se 
dará conforme a Instrução Normativa que estabelece normas gerais a serem observadas pelo Poder 
Executivo Municipal para a realização de audiências públicas. 

3.1. A Audiência pública será objeto de registro em ata, contendo lista de presença e decisões to-
madas. 

 
4. O Chefe do Executivo, com o auxílio do setor de Orçamento, deverá elaborar o texto do Projeto de 
LOA dispondo sobre a Previsão da Receita e Fixação da Despesa das diversas Unidades Gestoras, i-
dentificando o volume de recursos destinados aos Orçamentos Fiscal, de Seguridade Social, e de In-
vestimentos e contemplando autorização para abertura de créditos adicionais suplementares por conta 
dos recursos previstos no art. 43 da Lei 4.320/64. Deverá também certificar se consta no Projeto de 
LOA, e se necessário corrigir, incluir e adaptar, os seguintes quesitos: 

a. A receita, a despesa e o resultado primário projetados no orçamento não excedam ao valor das 
respectivas metas fiscais constantes em anexo à LDO; 

b. Dotações suficientes para dar cobertura a todas as ações especificadas no Anexo de Prioridades 
e Metas da LDO, assim como, que não existam dotações para ações (projetos ou atividades) 
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que não estejam contempladas nesse anexo; 
c. Dotações suficientes para o atendimento aos projetos em andamento e às despesas de conser-

vação do patrimônio público, conforme demonstrado no relatório encaminhado ao Poder Le-
gislativo, antes da inclusão de novos projetos; 

d. Compatibilidade entre os demonstrativos relacionados à renúncia de receita e projeção do au-
mento das despesas obrigatórias de caráter continuado e os respectivos demonstrativos anexa-
dos à LDO; 

e. Observância dos limites constitucionais e legais para as despesas públicas; 
f. Observância às regras de vinculação das receitas a finalidades específicas; 
g. Definição de dotação específica para Reserva de Contingência, cuja forma de utilização e mon-

tante são determinados com base na receita corrente líquida e serão estabelecidos na LDO. 
 
5.  A proposta orçamentária da LOA que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até trin-
ta de setembro de cada exercício anterior ao que deverá viger compor-se-á de: 

a. Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, docu-
mentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a 
pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econô-
mico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao 
orçamento de capital; 

b. Projeto de Lei de Orçamento; 
c. Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colu-

nas distintas e para fins de comparação: 
1. A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a 

proposta; 
2. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 
3. A receita prevista para o exercício a que se refere à proposta; 
4. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
5. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e  
6. A despesa prevista para o exercício a que se refere à proposta. 

d. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos 
de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a 
prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa; 

e. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas 
principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. 

 
6. O setor de Orçamento acompanhará, sempre que necessário, as discussões e votações do Projeto de 
LOA na Câmara. 
 
7.  Após o Poder Legislativo devolver o Projeto de LDO, o Chefe do Poder Executivo Municipal san-
cionará ou vetará o Projeto, seguindo os procedimentos do art. 38 da Lei Orgânica Municipal de Bras-
norte-MT. 
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8. Após a sanção da LOA, o Chefe do Poder Executivo procederá com a publicação do texto da lei no 
órgão oficial do Município, inclusive em meios eletrônicos.  Deverá seguir também os seguintes pro-
cedimentos: 

a. Encaminhar cópia da Lei para a Câmara Municipal e demais unidades da estrutura organiza-
cional; 

b. Remeter ao TCE-MT os informes e documentos relativos à LOA, por meio do Sistema Aplic; 
c. Encaminhar o processo físico da LOA para o TCE-MT, de acordo com as regras estabelecidas 

no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE- MT. 
 
9. Após a publicação e divulgação da LOA o Chefe do Poder Executivo deverá executar os seguintes 
procedimentos: 

9.1. Desdobramento da Receita Prevista em metas bimestrais de arrecadação: 
a. Elaborar demonstrativo do desdobramento da receita prevista de cada uma das Unidades Ges-

toras em metas bimestrais de arrecadação até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento; 
b. Demonstrar as medidas de combate à evasão e à sonegação, a quantidade e valores de ações a-

juizadas para cobrança da Dívida Ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tribu-
tários passíveis de cobrança administrativa; 

c. Aprovação por Decreto do Poder Executivo; 
d. Publicação no órgão oficial do Município. 

 
9.2. Elaboração da Programação Financeira: 
a. Elaboração da Programação Financeira para cada uma das Unidades Gestoras até 30 (trinta) di-

as após a publicação do orçamento; 
b. Aprovação por Decreto do Poder Executivo; 
c. Publicação no órgão oficial do Município. 
9.3. Elaboração do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso: 
a. Elaboração do Cronograma de Execução Mensal de desembolso de cada um das Unidades Ges-

toras até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento; 
b. Aprovação por Decreto do Poder Executivo; 
c. Publicação no órgão Oficial do Município. 

 
10. O Chefe do Poder Executivo deverá ainda: 

a. Quando necessário, propor alteração na LOA, observando os critérios e procedimentos estabe-
lecidos na legislação; 

b. Acompanhar e fiscalizar a execução da LOA; 
c. Avaliar o cumprimento das metas fiscais; 
d. Remeter ao TCE-MT informes e documentos relativos à LOA, por meio do Sistema Aplic, 

quando for necessário. 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à UCI 

que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

A seqüência de procedimentos poderá ser consultada no fluxograma anexo a esta IN. 
Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 

é necessário o permanente reporte às leis pertinentes ao assunto e suas alterações. 
O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará sujeito à respon-

sabilização administrativa. 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 
Brasnorte – MT, 30 de novembro de 2009. 

 
 
 
 
 
Aprovada em: 30/11/2009 
 
 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I - FINALIDADE 

 
A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar sobre os procedimentos ge-

rais para realização de licitação nas modalidades de convite, tomada de preços, concorrência e pregão. 
 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todo o Departamento de compra, incluindo os setores de compras de cada secreta-
ria, em suas atribuições do Poder Executivo de Brasnorte/MT. 

 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Licitação 
É o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, 

adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou 
de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interes-
sados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de 
parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados1. 
 
2. Modalidades de Licitação: 

Convite: 
É a modalidade de licitação entre, no mínimo, três convidados do ramo pertinente o seu ob-

jeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa. É, dentre outras moda-
lidades, a mais simples, sendo adequada a pequenas contratações, cujo objeto não contenha maiores 
complexidades, ou seja, de pequeno valor, sendo para obras e serviços de engenharia valores não ex-
cedentes a R$ 150.000,00 e demais serviços e compras o valor de R$ 80.000,00 (artigo 23, inciso I, 
alínea “a” e inciso II, alínea “a” da Lei n. 8.666/1993). 
 

Tomada de Preços: 
Realizada entre interessados previamente cadastrados ou que preencham os requisitos para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. É admissível nas contratações de obras, serviços e compras dentro dos limites de valor 
estabelecidos em lei, sendo, para obras e serviços de engenharia, cujo valor da contratação não ultra-
passe R$ 1.500.000,00 e para outros serviços e compras R$ 650.000,00 (artigo 23, inciso I, alínea “b” 
e inciso II, alínea “b” da Lei n. 8.666/1993). 

                                                 
1 MELLO, Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25º Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pág. 516. 
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Concorrência: 
Modalidade utilizada para contratações de grande vulto, não se exigindo registro ou cadas-

tramento prévio dos interessados, realizada com ampla publicidade para assegurar a participação de 
quaisquer interessados. É utilizada quando as contratações excedam os limites previstos para a Tomada 
de Preços, bem como, para algumas situações expressas na Lei (artigo 23, inciso I, alínea “c” e inciso 
II, alínea “c” da Lei n. 8.666/1993). 
 
3. Critérios de Julgamento: 

Menor Preço: 
Onde o que se objetiva é a vantagem econômica na obtenção da obra, serviço ou compra, 

bastando para a escolha que o objeto cumpra o disposto no edital e que a proposta seja mais favorável; 
 
Melhor Técnica: 
Leva em consideração, primeiramente, a obra, serviço ou material mais perfeito e adequado 

aos interesses da Administração. Justifica-se a adoção deste critério para obras, serviços e produtos de 
alta complexidade e especialização; 

 
Técnica e Preço: 
Caracteriza-se por combinar os dois fatores.  A técnica é relevante, mas o preço deve tam-

bém ser considerado no julgamento. Deve-se escolher a proposta mais vantajosa economicamente, mas 
segundo critérios mínimos de técnica. 
 
4. Licitações de grande vulto 

São aquelas em que os valores estimados para as obras, compras ou serviços excedem de 25 
vezes o limite a partir do qual é exigida concorrência para obras e serviços de engenharia. 
 
5. Licitação de alta complexidade técnica 

É aquela cujo objeto envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para ga-
rantir a execução do objeto a ser contratado, ou para garantir que não haja risco de comprometimento 
da continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 
 
6. Comissões permanentes 

Julgam as licitações que versem sobre objetos não especializados ou que se insiram na ati-
vidade normal e usual do órgão licitante. 
 
7. Comissões especiais 

Será nomeada quando surgirem situações especiais, distinguidas pelas peculiaridades do 
objeto licitado ou outras circunstâncias. 
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8. Projeto básico 
“É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborados com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução” 2. 
 
9. Projeto executivo 

“O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT” 3; 
 
10. Homologação 

Equivale à aprovação do procedimento, pela autoridade superior, que se verificar a ocor-
rência de alguma irregularidade, anulará o procedimento ou determinará seu saneamento. Se tudo esti-
ver em ordem, ela o homologará. 
 
11. Habilitação 

É a fase do procedimento em que se analisa a aptidão dos licitantes. Entende-se por aptidão 
a qualificação indispensável para que sua proposta possa ser objeto de consideração. 
 
12. Adjudicação 

É o ato pelo qual a Administração, pela mesma autoridade competente para homologar, a-
tribui ao vencedor o objeto da licitação. 
 
13. Ato administrativo precário 

Não há qualquer direito subjetivo à obtenção ou à continuidade do ato, daí porque a Admi-
nistração pode cassá-lo a qualquer momento, sem indenização alguma. 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Artigo n. 37, inciso XXI e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei n. 
8.666/1993 em todos os seus artigos, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos 
princípios inerentes, bem como, Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 

 
 

V – RESPONSABILIDADES 

                                                 
2 Art. 6º, inc. IX, da Lei n.º 8.666/93 
3 Art. 6º, inc. X, da Lei n.º 8.666/93 
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1. Da Unidade de Compras: 

� Indicar os recursos orçamentários para o pagamento da futura contratação; 
� Consultar o estoque para verificar a existência do material requisitado, quando for necessário; 
� Averiguar se a despesa é de competência do Município; caso não, devolver a requisição à área 

solicitante; 
� Efetuar o levantamento prévio dos custos do material solicitado, através de no mínimo 03 (três) 

cotações de preços diferenciadas, caso não esteja anexado a solicitação; 
� Averiguar a necessidade do processo licitatório, colocando na requisição o seu número e pro-

ceder ao início do processo, conforme art. 38 da Lei 8.666/93; 
� Observar as exigências do art. 55 da Lei 8.666/93 quanto à elaboração de contratos; 
� Solicitar à Diretoria de Administração Contábil de Contabilidade certidão da existência de do-

tação e saldo orçamentário e bloqueio da mesma para fazer face à despesa, nos termos dos arts. 
16 e 17 da Lei Complementar 101, elaborando, quando for o caso, o impacto orçamentário-
financeiro; 

� Elaborar a estimativa de consumo que atenda às necessidades para o exercício financeiro; 
� Quando houver inexigibilidade de Licitação: 
� 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 ca-

so; 
� Decidir sobre a habilitação do fornecedor; 
� Elaborar a minuta do contrato, quando for o caso. 

 
2. Da Unidade da Licitação: 

� Verificar se o processo já se encontra numerado, autuado e se possui capa padronizada, trazen-
do as informações que facilitem a sua identificação, tais como: 

a. Objeto; 
b. Número do processo administrativo; 
c. Exercício financeiro; 
d. Unidade solicitante; 
e. Modalidade de licitação; 
f. Número da carta-convite ou tomada de preços, da dispensa ou da inexigibilidade; 
g. Tipo de licitação; 
h. Dotação orçamentária; 
i. Certidão de autuação; 
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� Anexar cópia do ato de designação da Comissão Permanente de Licitação; 
� Anexar solicitação de compra ou requisição do setor interessado; 
� Anexar cópia do projeto básico (no caso de obras e serviços); 
� Verificar orçamento e planilha de custos e preços unitários detalhados (no caso de obras e ser-

viços); 
� Verificar a existência de pesquisa de preço de mercado no mínimo três fornecedores (no caso 

de fornecimento de bens); 
� Cronograma físico-financeiro, programação de desembolso; 
� Manifestação da autoridade competente autorizando a abertura do processo administrativo de 

Licitação; 
� Despacho à Assessoria Contábil para emissão de Certidão de reserva de saldo orçamentário e, 

se for o caso, emissão de impacto orçamentário-financeiro; 
� Despacho à Assessoria Jurídica para emissão de parecer prévio indicando a modalidade e apro-

vando o ato convocatório (Edital e Minuta de Contrato); 
� Despacho à Tesouraria para certificar a existência de recursos financeiros; 
� Anexar certidão do setor contábil sobre a existência de previsão orçamentária e impacto orça-

mentário-financeiro (se for o caso); 
� Anexar certidão da Tesouraria, sobre a disponibilidade financeira (equilíbrio financeiro LC 

101). 
� Elaborar a minuta do ato convocatório (edital) e suas peças básicas (projeto básico, minuta de 

contrato, declaração de trabalho infantil etc.); 
� Elaborar formulário padronizado ou modelo de proposta; 
� Fazer juntar ao processo parecer jurídico prévio; 
� Juntar ao processo os recibos dos convidados, datados e assinados; 
� Publicar o edital e anexar cópia da publicação; 
� Autuar da parte interna do processo administrativo de licitação. 

 
3. Da Comissão de Licitação: 

� Elaborar a minuta do edital e do contrato; 
� Realizar o procedimento licitatório na modalidade adequada; 
� Registrar tempestivamente as informações no sistema, observando-se, nos municípios, o layout 

do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de 
� Contas; 
� Emitir relatório relativo a licitações e contratos para remessa nos balancetes mensais, de acordo 

com o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT; 
� Ratificar a dispensa ou inexigibilidade da licitação; 
� Publicar o ato que declara a dispensa ou inexigibilidade da licitação na Imprensa Oficial; 
� Solicitar nota de empenho à Diretoria de Administração Contábil; 
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4. Da Secretaria de Administração: 
� Assinar o contrato ou equivalente com o Contrato; 
� Publicar o extrato do contrato na imprensa oficial. 

 
5. Do órgão solicitante: 

� Emitir e aprovar solicitação de compras. 
 
6. Do Prefeito Municipal: 

� Nomear a comissão de licitação; 
� Providenciar a publicação do ato de nomeação dos membros da comissão de licitação; 
� Designar pregoeiro e publicar o ato de nomeação na Imprensa Oficial; 
� Designar a equipe de apoio e publicar o ato de nomeação na Imprensa Oficial; 
� Apontar a modalidade e justificar a escolha. 

 
7. Da Assessoria Jurídica: 

� Emitir parecer sobre a minuta do edital e do contrato; 
� Emitir parecer sempre que lhe for solicitado; 
� Emitir parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade. 

 
8. Da Unidade de Controle Interno: 

� Orientar os procedimentos, sempre que solicitado; 
� Elaborar check-list de controle. 

 
 

VI - PROCEDIMENTOS: 
 

1. As aquisições de bens ou serviços devem ser iniciadas com a abertura de processo regular, mediante 
solicitações ao Chefe do Executivo onde se discriminem: 

1.1. A área requisitante; 
1.2. O objeto a ser adquirido e sua destinação, especificando quantidade, unidade e espécie; 
1.3. Estimativa de valor, se possível, apresentação de três orçamentos prévios; 
1.4. Informar a dotação orçamentária específica com saldo suficiente e a fonte de recursos que cus-

teará a despesa; 
1.5. Assinatura e identificação do responsável pala área requisitante. 

 
2. A solicitação de aquisição de bens ou serviços deverá ser feita em papel timbrado, com numeração 
seqüencial com espaço reservado para o deferimento do Prefeito e protocolo do departamento de com-
pras. 
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3. Quando se tratar de compras custeadas com recursos de convênios, deverá observar o disposto no 
instrumento legal juntando cópia do mesmo à requisição. 
 
4. Nomear membros da Comissão de licitação, permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) mem-
bros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores efetivos pertencentes ao quadro permanente do muni-
cípio. 
 
5. Providenciar a publicação do ato de nomeação da comissão de licitação. 
 
6. Designar pregoeiro e equipe de apoio e publicar o ato na Imprensa Oficial, quando for o caso. 
 
7. Os membros da comissão de Licitação deverão ser devidamente qualificados. 
 
8. Manter sistema informatizado para processos licitatórios observando os princípios da legislação. 
 
9. Emitir e aprovar, na forma da Lei, todas as etapas dos processos.  
 
10. Analisar estimativa de consumo que atenda às necessidades para o exercício financeiro. 
 
11. Observar a adequação da despesa com a LOA e a compatibilidade com o PPA e LDO, para os ca-
sos previstos nos artigos 16 e 17 da LC 101/2000. 
 
12. Realizar os procedimentos licitatórios na modalidade adequada, observando prontamente cada fase. 
 
13. A licitação será dispensável nos casos previstos no artigo 24 da Lei 8.666/93 e inexigível nos casos 
previstos no artigo 25 da mesma lei. 
 
14. Registrar tempestivamente as informações no sistema APLIC.  
 
15. Emitir relatório relativo a licitações e contratos para remessa nos balancetes mensais, de acordo 
com o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT e a Instrução Normativa. 
 
16. A numeração das folhas do processo administrativo de licitação deve ser numérica e seqüencial, 
com a rubrica do servidor logo abaixo do número. 

16.1 A capa do processo deve ser contada na numeração. 
 
17. As assinaturas constantes dos documentos devem ser identificadas, contendo o nome completo do 
servidor e o cargo que ocupa, podendo ainda constar outro dado que o identifique preferencialmente o 
número da matrícula. 
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18. As assinaturas de testemunhas devem ser identificadas por nome completo e número do Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF. 
 
19. Se o Processo for à modalidade Convite: 

19.1 Identificar pelo menos 03 (três) empresas ou pessoas físicas a serem convidadas; 
19.2 Enviar convite a pelo menos 03 (três) interessados; 
19.3 Afixar o convite em local apropriado da unidade administrativa ou publicar; 
19.4 Receber manifestações de interesse dos cadastrados em participar da licitação; 
19.5 Receber, examinar e decidir sobre impugnações ao convite por irregularidade na aplica-

ção da Lei 8.666/93; 
19.6 Abrir o procedimento licitatório, sempre registrando em Ata circunstanciada os atos pú-

blicos de habilitação e julgamento das propostas; 
19.7 Receber, abrir e apreciar as propostas e documentação de habilitação na participação do 

processo; 
19.8 Receber, examinar e deliberar sobre recursos, se houver, em fase da decisão sobre a ha-

bilitação; 
19.9 Devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados (Lei 8.666/1993, art. 

41, § 4º); 
19.10 Rubricar e abrir os envelopes com propostas dos concorrentes habilitados; 
19.11 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; 

19.12 Julgar e classificar as propostas; 
19.13 Analisar e rubricar todos os documentos e propostas; 
19.14 Redigir a Ata que deverá se assinada por todos os presentes, principalmente da Comis-

são de Licitação; 
19.15 Receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver; 
19.16 Adjudicar o objeto licitado ao vencedor do certame; 
19.17 Homologar o processo licitatório; 
19.18 Publicar o resultado final do certame; 
19.19 Assinar o contrato ou equivalente com a vencedora e publicar extrato; 
19.20 Passar para contabilidade para emitir empenho. 

 
20. Se o processo for à modalidade tomada de preços ou concorrência; 

20.1 Publicar aviso na imprensa oficial; 
20.2 Afixar o edital em local apropriado da unidade administrativa; 
20.3 Receber, examinar e decidir sobre impugnação ao edital, se houver; 
20.4 Fornecer cópia do edital e seus anexos aos interessados; 
20.5 Cadastrar novos interessados, se houver, observando os critérios estabelecidos pela le-

gislação e administração; 



Rua Campo Grande, 1133 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

9/20 

NORMA INTERNA Nº: 
SCL  001/2009 

VIGÊNCIA: 
30/11/2009 

Aprovada em: 30/11/2009 Ato de Aprovação: Decreto N° 080/2009 Versão: 1.0 

SISTEMA: Compras, Licitações e Contratos – LICITAÇÂO 

SETORES ENVOLVIDOS: Departamento de Compras e Todas as Secretarias 

 

 

20.6 Abrir processo licitatório; 
20.7 Receber a documentação de habilitação e as propostas; 
20.8 Abrir os envelopes de habilitação e apreciar a documentação; 
20.9 Receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão sobre a habi-

litação; 
20.10 Devolver os envelopes fechados com as propostas dos inabilitados; 
20.11 Rubricar e abrir os envelopes com propostas dos concorrentes habilitados; 
20.12 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; 

20.13 Julgar e classificar as propostas; 
20.14 Analisar e rubricar todos os documentos e propostas; 
20.15 Redigir a Ata que deverá se assinada por todos os presentes, principalmente da Comis-

são de Licitação; 
20.16 Receber, examinar e decidir sobre recursos, se houver, em face da decisão sobre propos-

tas e preços; 
20.17 Publicar o resultado final do certame; 
20.18 Homologar o processo licitatório; 
20.19 Divulgar o resultado final do certame; 
20.20 Adjudicar o objeto licitado ao vencedor do certame; 
20.21 Assinar o contrato ou equivalente com a vencedora e publicar extrato na imprensa ofici-

al; 
20.22 Passar para contabilidade para emitir empenho. 

 
21. Se o processo for à modalidade pregão; 

21.1 Publicar o aviso na imprensa oficial; 
21.2 Disponibilizar cópia do edital e do respectivo aviso aos interessados; 
21.3 Receber, examinar e decidir sobre impugnações ao edital, se houver; 
21.4 Realizar sessão pública; 
21.5 Cadastrar novo-interessados interessados, se houver, observando

 os critérios estabelecidos pela legislação e administração; 
21.6 Receber declaração dos participantes contendo, separadamente, a proposta de preço e a 

documentação de habilitação; 
21.7 Abrir imediatamente o envelope da proposta de preço verificando a conformidade; 
21.8 Julgar e classificar as propostas; 
21.9 Receber lances sucessivos, até a proclamação do vencedor;  
21.10 Negociar diretamente com o proponente objetivando alcançar o preço melhor; 
21.11 Decidir motivadamente, a respeito da aceitabilidade das propostas classificadas e orde-

ná-las; 
21.12 Decidir sobre habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta; 
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21.13 Consultar os licitantes sobre a intenção de interpor recurso; 
21.14 Declarar o licitante vencedor; 
21.15 Redigir e assinar a Ata; 
21.16 Receber, examinar e decidir sobre recursos e contra-razões, se houver; 
21.17 Adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor; 
21.18 Homologar a licitação pela autoridade competente; 
21.19 Assinar o contrato ou equivalente com o vencedor e publicar extrato na imprensa ofici-

al; 
21.20 Passar para contabilidade para emitir empenho. 

 
22. Os avisos com os resumos dos editais, nas modalidades de Tomada de Preços e Concorrência, se-
rão publicados: 

22.1 No Diário Oficial do Estado e em jornal diário de grande circulação no Estado e, se 
houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o ser-
viço ou fornecido o bem, podendo a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de ou-
tros meios de divulgação para ampliar a área de competição como a publicação eletrônica em páginas 
da internet. 

22.2 O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que 
será regida pela lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o local, dia e hora para recebimento da documen-
tação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o se-
guinte: 

22.2.1  Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
22.2.2  Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, co-

mo previsto no art. 64 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para execução do 
contrato e para entrega do objeto da licitação; 

22.2.3  Sanções para o caso de inadimplemento; 
22.2.4  Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
22.2.5  Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e 

o local onde possa ser examinado e adquirido; 
22.2.6  Condições para participação na licitação, em conformidade com a arte.  27 a 31 

da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e forma de apresentação das propostas; 
22.2.7  Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 
22.2.8  Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em 

que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos re-
lativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto; 

22.2.9 Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, 
no caso de licitações internacionais; 
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22.2.10 O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permi-
tida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, crité-
rios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressal-
vada o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993; 

22.2.11 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; 

22.2.12 Limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou 
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, 
etapas ou tarefas; 

22.2.13 Condições de pagamento, prevendo: 
a. Prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data fi-

nal do período de adimplemento de cada parcela; 
b. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com 

a disponibilidade de recursos financeiros; 
c. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data 

final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento; 

d. Compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e des-
contos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

e. Exigência de seguros, quando for o caso; 
22.2.14 Instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
22.2.15 Condições de recebimento do objeto da licitação; 
22.2.16 Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 

 
23. O prazo de publicação do ato convocatório dependerá da modalidade a ser utilizada, será de, no 
mínimo, nos casos de: 

a. Convite: 05 (cinco) dias úteis em qualquer caso; 
b. Tomada de Preços: 30 (trinta) dias no caso de licitação do tipo melhor técnica ou técnica e pre-

ço e 15 (quinze) dias nos demais casos; 
c. Concorrência: 45 (quarenta e cinco) dias quando a licitação for do tipo melhor técnico ou técni-

ca e preço, ou o regime de execução do objeto for empreitada integral e 30 dias: para os demais 
casos. 

 
24. O recebimento dos envelopes se dará conforme os procedimentos descritos abaixo: 

a. Após publicação do aviso do edital ou entrega do convite, o licitante deve apresentar aos res-
ponsáveis pela licitação, até o dia, horário e locais fixados sua documentação de habilitação e 
sua proposta técnica e/ou de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho. 
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b. O licitante interessado em participar de convite, tomada de preços, concorrência e pregão pre-
sencial não necessita encaminhar seu representante legal para entregar os envelopes com a do-
cumentação e as propostas escritas e/ou se fazer presente na reunião de abertura dos envelopes. 

c. Os envelopes devem estar identificados em suas partes externas frontais com dados da empresa 
participante, da licitação, da documentação e das propostas, em caracteres destacados. Exem-
plo: 

 
NOME DA EMPRESA CNPJ DA EMPRESA 

TOMADA DE PREÇOS N. xx/xxxx 
ENVELOPE N. 01: DOCUMENTAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA CNPJ DA EMPRESA 
TOMADA DE PREÇOS N. xx/xxxx 

ENVELOPE N. 02: PROPOSTA DE PREÇOS 
 

d. Em licitações do tipo melhor técnica e técnica e preço, são três envelopes: N. 01 – documenta-
ção, N. 02 – proposta técnica e N. 03 – proposta de preços. 

 
25. O processamento da licitação para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrên-
cia do tipo “menor preço” será realizado observando o seguinte roteiro: 

25.1 Abertura da sessão pelos responsáveis pela licitação, no dia, horário e local estabeleci-
dos, sempre em ato público; 

25.2 Recebimento dos envelopes “Documentação e “Proposta de Preços”; 
25.3 Identificação dos representantes legais dos licitantes, mediante apresentação de carteira 

de identidade e procuração ou contrato social, conforme o caso; 
25.4 Abertura dos envelopes “Documentação”; 
25.5 Análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas no ato 

convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou à inabilitação; 
25.6 Os responsáveis pela licitação poderão interromper a reunião para analisar a documen-

tação ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas ficarão sob sua 
guarda, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela licitação e pelos repre-
sentantes legais dos licitantes presentes; 

25.7 Divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação; 
25.8 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem 

expressamente que não possuem a intenção de recorrer do procedimento de habilitação, hipótese que 
necessariamente deverá constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsáveis 
pela licitação, a sessão prosseguirá, com abertura dos envelopes que contenham as propostas de pre-
ço; 
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25.9 Não ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que encaminharam seus envelopes, habilitados ou 
não, e os motivos que fundamentaram a habilitação e/ou a inabilitação do licitante; 

25.10 Divulgação do resultado da habilitação na imprensa oficial ou por comunicação direta a 
todos os licitantes, de acordo com a ata respectiva; 

25.11 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, dois 
dias úteis e para tomada de preços e concorrência, cinco dias úteis.  Se interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, em dois dias úteis para convite e cinco dias 
úteis para tomada de preços e concorrência; 

25.12 Concluída a fase de habilitação, serão abertos os envelopes que contenham as propostas 
de preços dos licitantes previamente habilitados e somente destes, desde que transcorrido o prazo de 
interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa dele, ou após terem sido julgados im-
procedentes os recursos interpostos; 

25.13 Análise e julgamento das propostas de acordo com as exi-
gências estabelecidas no ato convocatório, à estimativa de preços com os preços correntes no merca-
do ou fixados por órgão oficial competente, ou, quando for o caso, com os constantes no sistema de 
registro de preços; 

25.14 Classificação ou desclassificação das propostas; 
25.15 Organização das propostas em ordem crescente de preços e escolha da proposta de me-

nor preço; 
25.16 Divulgação do resultado do julgamento das propostas/resultado da licitação; 
25.17 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e decla-

rem expressamente que não possuem a intenção de recorrer, tal fato deve constar necessariamente da 
respectiva ata, assinada pelos licitantes e pelos responsáveis pela licitação; 

25.18 Não ocorrendo à hipótese descrita no item anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os preços, o resultado do julgamento e os motivos que o fundamentaram; 

25.19 Divulgação do resultado de julgamento na imprensa oficial ou por comunicação direta a 
todos os licitantes, de acordo com ata respectiva; 

25.20 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, dois 
dias úteis e para tomada de preços e concorrência, cinco dias úteis.  Se interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, em dois dias úteis para convite e cinco dias 
úteis para tomada de preços e concorrência; 

25.21 Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou desde que tenha havido desistên-
cia expressa a respeito, ou depois de considerados improcedentes os recursos interpostos, elaboração 
do relatório circunstanciado, informando-se todos os passos percorridos no procedimento licitatório, 
fundamentados em critérios estabelecidos no ato convocatório, com indicação do licitante vencedor; 

25.22 Deliberação da autoridade competente quanto a homologação do 
procedimento licitatório e adjudicação do objeto ao licitante vencedor; 

25.23 Os envelopes que contêm as propostas dos licitantes inabilitados devem ser devolvidos, 
devidamente fechados, depois de transcorrido o prazo de interposição de recurso ou desde que tenha 
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havido desistência expressa dos licitantes a respeito, ou após julgados improcedentes os recursos in-
terpostos; 

25.24 Assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega, mediante recibo, da nota de empenho 
da despesa ou da ordem de execução serviço ou da autorização de compra ou documento equivalente. 

 
26. O processamento da licitação para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrên-
cia do tipo “melhor técnica” será realizado observando o seguinte roteiro:  

26.1 Abertura da sessão pelos responsáveis pela licitação, no dia, horário e local estabeleci-
dos, sempre em ato público; 

26.2 Recebimento dos envelopes “Documentação e “Proposta Técnica” e Proposta de Pre-
ço”; 

26.3 Identificação dos representantes legais dos licitantes, mediante apresentação de carteira 
de identidade e procuração ou contrato social, conforme o caso; 

26.4 Abertura dos envelopes “Documentação”; 
26.5 Análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas no ato 

convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou à inabilitação: 
26.6 Os responsáveis pela licitação poderão interromper a reunião para analisar a documen-

tação ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas ficarão sob sua 
guarda, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela licitação e pelos repre-
sentantes legais dos licitantes presentes; 

26.7 Divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação; 
26.8 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem 

expressamente que não possuem a intenção de recorrer do procedimento de habilitação, hipótese que 
necessariamente deverá constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsáveis 
pela licitação, a sessão prosseguirá, com abertura dos envelopes que contenham as propostas de pre-
ço; 

26.9 Não ocorrendo à hipótese descrita no item anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que encaminharam seus envelopes, habilitados ou 
não, e os motivos que fundamentaram a habilitação e/ou a inabilitação do licitante; 

26.10 Divulgação do resultado da habilitação na imprensa oficial ou por comunicação direta a 
todos os licitantes, de acordo com a ata respectiva; 

26.11 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, dois 
dias úteis e para tomada de preços e concorrência, cinco dias úteis.  Se interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, em dois dias úteis para convite e cinco dias 
úteis para tomada de preços e concorrência; 

26.12 Concluída a fase de habilitação, serão abertos os envelopes que contenham as propostas 
de preços dos licitantes previamente habilitados e somente destes, desde que transcorrido o prazo de 
interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa dele, ou após terem sido julgados im-
procedentes os recursos interpostos; 
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26.13 Avaliação e classificação das propostas técnicas apresentadas, mediante verificação dos 
critérios adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividades no ato convocatório e 
que levem em consideração a capacitação e a experiência do licitante; 

26.14 Na classificação das propostas técnicas será levada em conta também a qualidade técni-
ca da proposta compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem 
utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para sua execu-
ção; 

26.15 Classificação ou desclassificação das propostas; 
26.16 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem 

expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato deve constar necessariamente da respecti-
va ata, assinada pelos licitantes e pelos responsáveis pela licitação, e a sessão prosseguirá com a aber-
tura dos envelopes que contêm as propostas de preço; 

26.17 Não ocorrendo à hipótese descrita no passo anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que tiveram suas propostas classificadas ou desclassi-
ficadas tecnicamente, os motivos que fundamentaram a decisão e quaisquer outros atos cabíveis; 

26.18 Divulgação do resultado de classificação e desclassificação na imprensa oficial ou por 
comunicação direta a todos os licitantes, de acordo com ata respectiva; 

26.19 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, dois 
dias úteis e para tomada de preços e concorrência, cinco dias úteis.  Se interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, em dois dias úteis para convite e cinco dias 
úteis para tomada de preços e concorrência; 

26.20 Concluída a fase de classificação das propostas técnicas, serão abertos os envelopes que 
contêm as propostas técnicas somente dos licitantes que tenham atingido a valoração mínima estabe-
lecida no ato convocatório, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha ha-
vido desistência expressa a respeito, ou após terem julgados improcedentes os recursos interpostos; 

26.21 Análise e julgamento das propostas de acordo com as exi-
gências estabelecidas no ato convocatório; 

26.22 Os responsáveis pela licitação poderão interromper a reunião para analisar as propostas, 
proceder a diligências ou consultas, se necessário; 

26.23 Posteriormente serão negociadas as condições propostas com o licitante que alcançou a 
maior valoração na proposta técnica e foram mais bem classificado, com base nos orçamentos 
detalhados apresentados e respectivos preços unitários; 

26.24 O limite de preço para início da negociação será representada pela proposta de menor 
preço cotação verificada entre os licitantes que obtiverem a valoração mínima.   Em caso de impasse 
na negociação, será adotado, sucessivamente, igual procedimento com os demais licitantes, observa-
das a ordem de classificação, até que seja declarado o vencedor do certame para fins de contratação; 

26.25 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem 
expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato deverá ficar expressamente assinalado na 
respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsáveis pela licitação; 
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26.26 Não ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que tiveram suas propostas classificadas ou desclassi-
ficadas tecnicamente, com os motivos que o fundamentaram a classificação ou desclassi-
ficação, os preços ofertados, a negociação efetuada e demais decisões motivadas e tomadas pelos 
responsáveis pela licitação; 

26.27 Divulgação do resultado do julgamento na imprensa oficial ou por comunicação direta a 
todos os licitantes, de acordo com ata respectiva; 

26.28 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, dois 
dias úteis e para tomada de preços e concorrência, cinco dias úteis.  Se interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, em dois dias úteis para convite e cinco dias 
úteis para tomada de preços e concorrência; 

26.29 Transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou desde que tenha havido desistência 
expressa dele, ou após terem julgamento pela improcedência dos recursos interpostos, elaboração de 
relatório circunstanciado, informando todos os passos dados no procedimento licitatório, fundamen-
tados em critérios estabelecidos no ato convocatório, com indicação do licitante vencedor; 

26.30 Deliberação da autoridade competente quanto à homologação do 
procedimento licitatório e adjudicação do objeto ao licitante vencedor; 

26.31 Os envelopes que contêm as propostas dos licitantes inabilitados devem ser devolvidos, 
devidamente fechados, depois de transcorrido o prazo de interposição de recurso ou desde que tenha 
havido desistência expressa dos licitantes a respeito, ou após julgados improcedentes os recursos in-
terpostos; 

26.32 Assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega, mediante recibo, da nota de empenho 
da despesa ou da ordem de execução serviço ou da autorização de compra ou documento equivalente. 

 
27. O processamento da licitação para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrên-
cia do tipo “melhor técnica e preço” será realizado observando o seguinte roteiro: 

27.1  Abertura da sessão pelos responsáveis pela licitação, no dia, horário e local estabeleci-
dos, sempre em ato público; 

27.2 Recebimento dos envelopes “Documentação e “Proposta Técnica” e Proposta de Preço; 
27.3 Identificação dos representantes legais dos licitantes, mediante apresentação de carteira 

de identidade e procuração ou contrato social, conforme o caso; 
27.4 Abertura dos envelopes “Documentação”; 
27.5 Análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas no ato 

convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou à inabilitação; 
27.6 Os responsáveis pela licitação poderão interromper a reunião para analisar a documen-

tação ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas ficarão sob sua 
guarda, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela licitação e pelos repre-
sentantes legais dos licitantes presentes; 

27.7 Divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação;  
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27.8 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e 
declare expressamente que não têm a intenção de recorrer do procedimento de habilitação, hipótese 
que necessariamente deverá constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos respon-
sáveis pela licitação, a sessão prosseguirá, com abertura dos envelopes que contenham as propostas 
técnicas; 

27.9 Não ocorrendo a hipótese descrita no passo anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que encaminharam seus envelopes, habilitados ou 
não, e os motivos que fundamentaram a habilitação e/ou a inabilitação do licitante; 

27.10 Divulgação do resultado da habilitação na imprensa oficial ou por comunicação direta a 
todos os licitantes, de acordo com a ata respectiva; 

27.11 Guarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, dois 
dias úteis e para tomada de preços e concorrência, cinco dias úteis.  Se interposto, o recurso será co-
municado aos demais licitantes que poderão impugná-lo em cinco dias úteis. 

27.12 Concluída a fase de habilitação, serão abertos os envelopes que contenham as propostas 
de técnicas dos licitantes previamente habilitados e somente destes, desde que transcorrido o prazo de 
interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa dele, ou após terem sido julgados im-
procedentes os recursos interpostos; 

27.13 Solicitação das amostras, quando for o caso;  
27.14 Avaliação e classificação das propostas técnicas apresentadas, mediante verificação 

de conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convocatório e as amostras apresentadas, 
quando for o caso, para encontrar o valor da pontuação técnica, nos moldes estabelecidos no ato con-
vocatório; 

27.15 No exame das propostas técnica devem ser levados em consideração, para efeito de jul-
gamento, os fatores de avaliação, com pontuações estabelecidas conforme definido no ato convocató-
rio. 

27.16 Divulgação do resultado de classificação das propostas técnicas;  
27.17 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declare 

expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato deve constar necessariamente da respecti-
va ata, assinada pelos licitantes e pelos responsáveis pela licitação, e a sessão prosseguirá com a aber-
tura dos envelopes que contêm as propostas de preço; 

27.18 Não ocorrendo a hipótese descrita no passo anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que tiveram suas propostas classificadas ou desclassi-
ficadas tecnicamente, os motivos que o fundamentaram a decisão e quaisquer outros atos cabíveis; 

27.19 Divulgação do resultado de classificação e desclassificação na imprensa oficial ou por 
comunicação direta a todos os licitantes, de acordo com ata respectiva; 

27.20 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso, que é de cinco dias úteis; 
27.21 Concluída a fase de classificação das propostas técnicas, serão abertos os envelopes que 

contêm as propostas de preço somente dos licitantes classificados tecnicamente; 
27.22 Após a abertura dos envelopes “Proposta Técnica”, os demais que contêm as propostas 

de preço somente podem ser abertos se todo os representantes legais dos licitantes estiverem presen-
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tes ao certame e declinarem do direito de interpor recurso.  Caso contrário, deve ser-lhes concedido o 
prazo para interposição de recurso, na forma da lei; 

27.23 Análise e julgamento das propostas de acordo com as
 exigências estabelecidas no ato convocatório; 

27.24 Serão realizadas a valoração e a avaliação das propostas técnicas e de preços, de acordo 
com os dados e índices obtidos, mediante fórmulas estabelecidas na licitação; 

27.25 Concluídas as fases de valoração e avaliação das propostas técnicas e de preço, as lici-
tantes serão classificadas em ordem decrescente de avaliação obtida; 

27.26 Divulgação do resultado do julgamento das propostas/resultado da licitação; 
27.27 Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem 

expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato deverá ficar expressamente assinalado na 
respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsáveis pela licitação; 

27.28 Não ocorrendo a hipótese descrita no passo anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual 
devem estar registrados os nomes dos licitantes que tiveram suas propostas classificadas ou desclassi-
ficadas tecnicamente, com os motivos que o fundamentaram a classificação ou desclassificação, os 
preços ofertados, a negociação efetuada e demais decisões motivadas e tomadas pelos responsáveis 
pela licitação; 

27.29 Divulgação do resultado do julgamento na imprensa oficial ou por comunicação direta a 
todos os licitantes, de acordo com ata respectiva; 

27.30 Aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso, que é de cinco dias úteis.  
Se interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no prazo de 
cinco dias úteis; 

27.31 Transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou desde que tenha havido desistência 
expressa dele, ou após terem julgamento pela improcedência dos recursos interpostos, elaboração de 
relatório circunstanciado, informando todos os passos dados no procedimento licitatório, fundamen-
tados em critérios estabelecidos no ato convocatório, com indicação do licitante vencedor; 

27.32 Deliberação da autoridade competente quanto à homologação do 
procedimento licitatório e adjudicação do objeto ao licitante vencedor; 

27.33 Os envelopes que contêm as propostas dos licitantes inabilitados devem ser devolvidos, 
devidamente fechados, depois de transcorrido o prazo de interposição de recurso ou desde que tenha 
havido desistência expressa dos licitantes a respeito, ou após julgados improcedentes os recursos in-
terpostos; 

27.34 Assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega, mediante recibo, da nota de empenho 
da despesa ou da ordem de execução serviço ou da autorização de compra ou documento equivalente. 

27.35 Se o processo for à modalidade Inexigibilidade ou Dispensa de licitação; 
 
28. Nos casos de Inexigibilidade, receber, analisar e decidir sobre: 

28.1 A comprovação de exclusividade do fornecedor; 
28.2 A notória especialização do profissional ou empresa para prestação de serviços técnicos 

de natureza singular; 
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28.3 A consagração de profissionais do setor artístico. 
28.4 Nos casos de dispensa, comprovar a ocorrência das hipóteses previstos no art. 24 da Lei 

8.666/1993; 
28.5 Caracterizar a situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 
28.6 Apresentar a razão da escolha do fornecedor ou executante; 
28.7 Justificar o preço; 
28.8 Comprovar a aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados se for 

o caso; 
28.9 Decidir sobre a habilitação do fornecedor; 
28.10 Elaborar a minuta do contrato, quando for o caso; 
28.11 Emitir parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade; 
28.12 Homologar e ratificar a dispensa ou inexigibilidade da licitação; 
28.13 Publicar o ato que declara a dispensa ou inexigibilidade da licitação na imprensa oficial; 
28.14 Assinar o contrato ou equivalente e publicar extrato na imprensa oficial; 
28.15 Passar para contabilidade para emitir empenho. 

 
 

VI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Contra atos do procedimento licitatório cabe recurso administrativo ou, quando não previsto, cabe 
representação4. 
 
2. O prazo para será sempre de cinco (cinco) dias úteis, salvo no caso de carta-convite, em que será de 
2 (dois) dias úteis. 
 
3. A intimação dos atos far-se-á, como regra, mediante publicação na imprensa oficial. 
 
4. Nos casos de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas tal exigência fica dispensada, para 
fins de intimação com vistas a recursos, se presentes os prepostos dos licitantes, caso em que poderá 
ser feira por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
5. Interpostos os recursos, deles serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-los 
também no prazo de cinco dias úteis ou, se de convite se tratar, no prazo de dois dias úteis. 
 
6. Na contagem dos prazos previstos nesta instrução normativa, excluir-se-á o dia do início e in-
cluir-se-á o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos, salvo quando nela mesma houver 
explícita disposição em contrário. 

                                                 
4 Vide artigo 109 e seguintes da Lei 8.666/93. 
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7. Os prazos só se iniciam e vencem em dia de expediente na repartição ou órgão. 
 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

A realização de licitação nas modalidades de convite, pregão, leilão tomada de preços e 
concorrência sem a observância dos preceitos descritos nesta Instrução Normativa, bem como, na Lei 
n. 8.666/1993 constitui infração passível de improbidade administrativa, além de infração penal, tipifi-
cada nos artigos n. 89 a 99 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Para aplicação à Admi-
nistração Indireta, quando a presente Instrução Normativa se referir ao “Chefe do Poder Executivo”, 
leia-se “Diretor” do respectivo órgão. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Uni-
dade de Controle Interno. 

Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 
é necessário o permanente reporte à lei e suas alterações, mormente à Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

A presente Instrução Normativa deverá no que couber ser adaptada a realidade do municí-
pio, bem como, observar a legislação municipal ou Instruções do Tribunal de Contas do Estado. 

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

Brasnorte – MT, 30 De Novembro de 2009. 
 
 
Aprovada em: 30/11/2009 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 

 
Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a administração no intuito de dis-

ciplinar os procedimentos de recebimento, armazenagem, controle e distribuição de materiais no Al-
moxarifado da Administração Direta e Indireta no âmbito do Poder Executivo de Brasnorte/MT. 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange o Departamento de Compras como agente inicial do sistema, o Departamento de 
Almoxarifado, como agente intermediário, e todos os servidores, usuários de materiais públicos sob 
controle de estoque, no âmbito do Poder Executivo de Brasnorte/MT. 
 
 

III – CONCEITOS 
 

Objetivando uma melhor receptividade e entendimento da presente Instrução Normativa, 
faz-se necessário a conceituação de alguns tópicos que envolvem a matéria: 
 
1. Almoxarifado 

Depósito onde são armazenados os materiais adquiridos pela municipalidade, antes de se-
rem distribuídos aos setores de utilização. 
 
2. Armazenamento 

Consistem na guarda, localização, segurança e prevenção do material adquirido, a fim de 
suprir as necessidades do órgão público. 

 
3. Atesto 

Operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satis-
faz as especificações contratadas. 
 
4. Distribuição 

Processo pelo qual se faz chegar o material ao solicitante em perfeitas condições. 
 
5. Fichas de Prateleira 

Destina-se a controlar o material no próprio local em que está estocado; o seu uso evita a 
necessidade de estar contando o material cada vez que se deseja certificar a real existência física, em 
quantidade; ela permanece junto ao material e é movimentada cada vez que o material é retirado, ou, 
de forma inversa, quando se registra novas entradas. 
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6. Fornecimento por Requisição 
Processo, pelo qual se entrega o material ao usuário mediante apresentação de uma requisi-

ção (pedido de material) de uso interno do Setor. 
 
7. Estoque Mínimo 

Quantidade suficiente para atender a demanda até o processamento de novas aquisições. 
 
8. Inventário 

Consiste na verificação quantitativa e qualitativa dos produtos estocados para fim de con-
frontação com as fichas de estocagem ou programa informatizado e devem ser realizados, no mínimo 
uma vez por ano. 
 
9. Inventário físico 

Instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e de-
pósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade. 
 
10. Material 

Designação genérica de equipamentos, componentes, acessórios e outros itens empregados 
ou passíveis de emprego nas atividades dos diversos órgãos sistêmicos da administração pública. 
 
11. Recebimento 

Ato através do qual o material adquirido é entregue ao órgão público em local previamente 
estabelecido, não implicando em aceitação; transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conser-
vação do material, do fornecedor ao órgão recebedor.  Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o 
mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais 
designados.  Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre 
no Almoxarifado. 
 
12. Unidades Executoras 

São as diversas unidades da estrutura organizacional que se sujeitam à observância das ro-
tinas de trabalho e dos procedimentos de controle. 
 

IV – BASE LEGAL 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações do Sistema de Controle Interno 
que visam agilidade e maior transparência nas atividades da administração municipal, em especial, os 
procedimentos realizados pelo Setor de Almoxarifado. 

Encontra-se amparada nos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal n. 4.320 de 17 de março 
de 1964, Lei n. 8.429 de 02 de junho de 1992 - Leis de Improbidade Administrativa –, Lei n. 8.666 de 
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21 de junho de 1993, que instituiu normas gerais para a realização de licitações e dá outras providên-
cias, Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Do Departamento de Compras 
� Efetuar as compras de material para reposição de estoques e/ou para atender necessidade espe-

cífica de qualquer unidade; 
� Evitar a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas 

características normais de uso; 
� Evitar a compra volumosa de materiais propensos a tornarem-se obsoletos; 
� Encaminhar cópia da Ordem de Compra para o Almoxarifado, para que possa ser realizada a 

conferência dos materiais no ato do recebimento. 
 
2. Do Chefe do Poder Executivo Municipal, Secretários e Responsáveis pelos Setores 

� Designar oficialmente servidor para exercer o controle do material de Almoxarifado; 
� Promover adequação na instalação do Almoxarifado, apropriadas para a segurança, conserva-

ção, armazenamento e movimentação de materiais. 
 
3. Do Responsável pelo Almoxarifado 

� Estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais; 
� Classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática e/ou em fichas de 

controle, de forma a organizar o cadastro segmentado em grupos, subgrupos e subdivisões (di-
visões lógicas dentro do estoque); 

� Registrar tempestivamente as informações no sistema, de acordo com o layout do Sistema A-
PLIC – Auditoria Pública Informatizada de Contas; 

� Cadastrar secretarias, e seus respectivos servidores autorizados a realizar a retirada de materiais 
no Almoxarifado; 

� Manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a gestão do sistema informatiza-
do de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua operacionalização e aperfei-
çoamento; 

� Conferir os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação física 
de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal; 

� Comunicar imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida com o material 
entregue aos seus cuidados; 

� Devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas no do-
cumento fiscal, procedendo à notificação da empresa, para regularização da situação, com ime-
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diata comunicação do ocorrido a Diretoria de Compras e Licitações; 
� Informar a autoridade imediata da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como 

da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao erário; 
� Em caso de aquisição de materiais específicos, que necessitem além do exame quantitativo, o 

qualitativo, solicitar o pronunciamento dos órgãos técnicos; 
� Acompanhar os prazos de entrega dos materiais, comunicando a Diretoria de Compras e Lici-

tações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega, registrando o desempenho dos for-
necedores, especialmente quanto ao prazo de entrega e à qualidade do bem fornecido; 

� Encaminhar as notas entregues pelo fornecedor, juntamente com as declarações de recebimento 
e aceitação do material para a Diretoria de Compras, que anexará a mesma ao empenho e envi-
ará a Diretoria de Contabilidade para liquidação da despesa; 

� Manter o sistema de requisição interna para retirada de materiais, de modo a permitir facilidade 
de acesso e agilidade na entrega do mesmo; 

� Receber as solicitações de fornecimento de materiais emitidas pelas unidades e, após registro, 
efetuar a entrega; 

� Atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais; 
� Manter o almoxarifado organizado e limpo; 
� Inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deterioração, protegendo-

os contra efeitos do tempo, luz e calor; 
� Fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança; 
� Fazer periodicamente a conferência física dos bens sob sua guarda; 
� Disponibilizar relatório atualizado bimestralmente da movimentação de entrada e saída dos i-

tens em almoxarifado; 
� Promover estudos visando à padronização de materiais e a substituição dos mesmos por outros 

de uso mais econômico, sempre que possível; 
� Acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais; 
� Identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de suprimentos repostos; 
� Emitir os pedidos de compra dos materiais rotineiramente adquiridos e estocáveis, requisitando 

a Diretoria de Compras e Licitações os materiais em falta, quando atingirem os estoques míni-
mos, mantendo de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais de consumo; 

� Manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com a política traçada pelo muni-
cípio; 

� Identificar e retirar os itens inativos devido à obsolescência, danificação ou a perda das caracte-
rísticas normais de uso e comprovadamente inservíveis; 

� Processar pedido de aquisição de novos materiais somente quando atingirem o estoque mínimo 
disponível do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender as necessida-
des do usuário; 

� Atender aos órgãos de controle interno e externo durante eventuais inspeções; 
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� Providenciar em conjunto com o Presidente e a Comissão de Avaliação de bens, a baixa dos 
bens obsoletos, em desuso ou inservíveis, assim considerados; 

� Armazenar quantidades de produtos necessários à realização de suas funções, a fim de obter 
maior agilidade no desempenho do setor; 

� Calcular os níveis de quantidades máximos e mínimos de estoque mensal, ou quinzenal, com 
base na média ponderada de consumo observada nos períodos anteriores; 

� Controlar em formulário específico toda entrada de materiais; 
� Controlar em formulário específico toda a retirada de material por parte dos subgrupos ou con-

sumidores finais, contendo o nome de quem retirou a espécie e quantidade de produto retirado, 
e a assinatura do responsável pela retirada; 

� Manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e movimen-
tação de materiais; 

� Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes 
necessários nos pedidos de fornecimento dos Subgrupos, em função do consumo médio apura-
do, como suporte para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, sempre que pos-
sível, a demanda reprimida e a conseqüente ruptura de estoque. 

 
4. Dos Servidores Usuários dos Materiais de Almoxarifado 
  

� Evitar desperdícios, mau uso, danos, perdas ou extravio de materiais; 
� Possibilitar apuração de responsabilidade por quaisquer das ocorrências acima citadas; 
� Manter controle de materiais utilizados no setor; 
� Auxiliar o Responsável pelo Almoxarifado no controle de estoque mínimo e máximo. 

 
5. Dos Técnicos de Informática e Laboratórios 

� Atender solicitação do responsável pelo Almoxarifado, quando se fizer necessário o conheci-
mento técnico para a conferência de materiais; 

� Atestar o recebimento conjuntamente com o responsável pelo Almoxarifado, concedendo visto 
ao aspecto qualitativo. 

 
6. Da Unidade de Controle Interno 
Quando da realização de fiscalizações: 

� Supervisionar fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais; 
� Controlar a distribuição racional do material por parte do Almoxarifado; 
� Vistoriar instalações e equipamentos de segurança; 
� Promover a conferência física dos materiais registrados; 
� Elaborar check-list de controle. 
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VI – PROCEDIMENTOS 

 
1. Do Pedido de Compras 

1.1. Para atendimento das requisições de material cujo estoque já se tenha exaurido, caberá ao res-
ponsável pelo Almoxarifado encaminhar o respectivo pedido de compra ao setor competente 
para as devidas providências. 

1.2. Regra geral, os produtos a serem adquiridos tendem a seguir a previsão de consumo médio das 
unidades executoras.  No entanto, deverá haver no Almoxarifado, quantidade mínima de esto-
que para reposição, evitando a ruptura no fornecimento das mercadorias. 

 
2. Do Recebimento dos Produtos – Atesto 

2.1. Todo o material deverá ser entregue no Almoxarifado, salvo quando o produto não possa ou 
não deva ser estocado ou recebido.  Nestes casos a entrega far-se-á nos locais designados.  No 
entanto, qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada deverá ocorrer no 
Almoxarifado, com o respectivo documento fiscal e atestado de recebimento. 

2.2. Todo recebimento de materiais será efetuado de acordo com os seguintes procedimentos: 
a. Conferência dos itens dos materiais, observando as informações obrigatórias nas no-

tas fiscais, como: data de emissão; descrição do material; quantidades; unidades de 
medida (dúzia, quilo, etc.) preços (unitário e total); 

b. Registro das notas fiscais no sistema de controle dos estoques. 
 

2.3. A descarga se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do material deve-
rá ser precedida de exame do mesmo onde serão observados detalhes do material. 

2.4. Para os materiais de uso comum, em que não necessite conhecimento específico, o responsá-
vel pelo Almoxarifado poderá certificar o recebimento, atestando a Nota Fiscal e encami-
nhando para a Diretoria de Compras, que anexará a mesma ao empenho e enviará a Diretoria 
de Contabilidade para liquidação da despesa.  Isso vale para materiais de expediente, materi-
ais de limpeza, gêneros alimentícios e outros devidamente justificados. 

2.5. No caso de ser material específico, em que necessite de exame qualitativo, o responsável pelo 
Almoxarifado solicitará a presença de profissional técnico à Diretoria de Compras.  Este pro-
fissional avaliará o objeto em questão, e estando nas condições acordadas, confere atesto na 
nota fiscal. 

2.6. Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será declarado, na 
Nota Fiscal, a aceitação e recebimento dos mesmos, utilizando carimbo específico, enviando-
as após o atesto para a Diretoria de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa. 

2.7. O material a serem submetidos à estocagem no Almoxarifado em quantidade reserva como 
estoques funcionais, são: 

a. Material de expediente; 
b. Material de limpeza; 
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c. Gêneros alimentícios; 
d. Peças; 
e. Combustível; 
f. Medicamentos; 
g. Demais materiais não relacionados que necessitem e sejam passíveis de armazenamento. 

 
2.8. O material será considerado em carga no almoxarifado, com o respectivo registro, após o 

cumprimento das formalidades de recebimento e atesto. 
2.9. Quando o material não corresponder com exatidão ao que foi pedido, ou ainda, apresentar fal-

tas ou defeitos, o encarregado do recebimento providenciará junto ao fornecedor a regulariza-
ção da entrega para efeito de atesto e conseqüente liquidação da mercadoria. 

2.10. O recebimento de qualquer material de consumo que esteja em divergência com as especifi-
cações ou quantidades diversas do documento fiscal enseja na responsabilidade civil, penal e 
administrativa do servidor, conforme, Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.. 8429/92) e 
demais legislações pertinentes. 

 
3. Das Solicitações 

3.1. Os materiais a serem guardados no Almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante 
requisição onde fiquem comprovados o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e 
a destinação do mesmo. 

 
4. Dos Registros de Materiais 

4.1. Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, quer trate de ma-
terial a ser estocado no Almoxarifado, quer trate de material a ser estocado pela própria unida-
de executora.  Em ambos os casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à apresen-
tação de documentos que os justifiquem. 

4.2. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado no sistema de informática 
e/ou em fichas de controle. 

4.3. Nos casos de entrada ou saída de materiais do estoque o registro deverá conter no mínimo os 
seguintes dados: 
a. Data de Entrada; 
b. Data de Saída; 
c. Especificação do material; 
d. Quantidade; 
e. Destinação dos materiais, não sendo aceita indicação de destinação genérica; 
f. Solicitante; 
g. Número da Nota Fiscal; 
h. Fornecedor; 
i. Valor unitário. 
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4.4. Quando se tratar de baixa ou transferência o registro conterá (no que couber) com os seguintes 

dados (no mínimo): 
a. Data do evento; 
b. Motivo; 
c. Especificação do material; 
d. Quantidade; 
e. Valor Unitário; 
f. Origem do material; 
g. Destinação do material. 

 
5. Do Almoxarifado 

5.1. O Almoxarifado deverá ser organizado de tal forma que haja a maximização do espaço, a ga-
rantia de segurança para os materiais ali estocados e a fácil circulação interna. 

5.2. Deverá ser preferencialmente localizado em andar térreo. 
5.3. Será controlado por servidor designado para a função. 
5.4. Deverá ainda, manter estoque de segurança, ou estoque mínimo, para fazer face aos possíveis 

aumentos de consumo ou no tempo de reposição. 
 
6. Do Armazenamento e Conservação 

6.1. O armazenamento dos materiais será realizado pelo Departamento de Almoxarifado, conforme 
os seguintes critérios: 
a. Agrupamento, segundo a classificação dos bens, a fim de facilitar a movimentação, reali-

zação de inventários e distribuição; 
b. Disposição, segundo freqüência de solicitação, de modo a permitir facilidade de acesso e 

economia de tempo e esforço; 
c. Armazenamento dos bens pesados e volumosos nas partes inferiores, evitando riscos de a-

cidentes ou avarias e facilitando a movimentação; 
d. Identificação do posicionamento físico dos materiais em unidade de estocagem; 
e. Conservação dos bens nas embalagens originais, sempre que possível; 
f. Organização dos materiais, de modo que os novos que forem chegando sejam colocados 

atrás dos materiais já existentes, armazenados há mais tempo (sistema PEPS – Primeiro 
Entra Primeiro Sai); 

g. Prioridade na distribuição dos materiais que estão com o prazo de validade próximo a ven-
cer e os estocados há mais tempo; 

h. Armazenamento dos materiais de pequeno volume e alto valor em armários trancados; 
i. Empilhamento dos materiais sem contato direto com o piso; 
j. Observação às recomendações do fabricante; 
k. Observação à natureza e características dos materiais de consumo; 
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l. Arrumação dos materiais de modo a manter voltada para o lado de acesso ao local de ar-
mazenagem, a face da embalagem (ou etiqueta) contendo a marcação do item, permitindo 
à fácil e rápida leitura de identificação e das demais informações registradas; 

m. Concentração de materiais da mesma classe em locais adjacentes, a fim de facilitar movi-
mentação e inventário. 

 
6.2. Como um meio de controle adicional aos demais controles do almoxarifado, as fichas de pra-

teleira deverão ser um meio de assegurar o registro de toda a movimentação dos materiais (en-
tradas e saídas), pois está junto aos locais em que estes se encontram depositado. 

6.3. Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura das pi-
lhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente ou pela falta de are-
jamento (distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm aproximadamente das pare-
des). 

6.4. Materiais de consumo elevado devem ser colocados à entrada do almoxarifado, visando facili-
tar o seu deslocamento e o trânsito em seu interior. 

6.5. Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a ação dos 
perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos. 

6.6. A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, aos extinto-
res de incêndio ou a circulação de pessoal especializado para combater a incêndio (Corpo de 
Bombeiros). 

6.7. Em razão de suas características e aplicações, os alimentos e medicamentos devem receber a-
tenções especiais, desde a sua aquisição até a sua liberação para uso. Devem ser observados os 
requisitos ambientais (umidade, temperatura, ventilação, insolação, iluminação, etc.) visando 
garantir a integridade de suas características, bem como os prazos de consumo (validade). 

6.8. Devem ser tomadas todas as providências para que não haja absorção de odores ou vapores e, 
ainda, que os alimentos não fiquem expostos a insetos ou roedores que podem contaminá-los 
ou deteriorá-los. 

 
7. Das Saídas de Materiais / Baixas 

7.1. A distribuição dos materiais do Almoxarifado dar-se-á pelo fornecimento por requisição (pe-
dido de material), devendo ser feita através de requisição que identifique a Unidade Executora 
e a descrição do material solicitado. 

7.2. A movimentação de materiais no Almoxarifado deverá contar sempre com registro da Unida-
de Executora no competente instrumento de controle. 

7.3. Da mesma forma, o Almoxarifado também deverá registrar em seus instrumentos de controle, 
o material retirado, a quantidade, a unidade solicitante, data, e demais especificações que se 
fizerem necessárias. 

 
8. Do Inventário Físico 

8.1. Para fins de avaliação de gestão os inventários físicos dos materiais em almoxarifado deverão 
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ser apresentados a Diretoria de Compras e Licitações bimestralmente, porém deverão ser rea-
lizados continuamente de forma rotativa e seletiva dos materiais existentes em estoques, dis-
tribuídos para uso. Os inventários irão permitir, dentre outros: 
a. O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com saldo físico 

real das instalações de armazenagem; 
b. A análise do desempenho das atividades do encarregado do Almoxarifado através dos re-

sultados obtidos no levantamento físico; 
c. O levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos esto-

ques; 
d. A constatação de que determinado bem não é necessário naquela unidade. 

 
8.2. Em relação à freqüência da realização dos inventários, seguirão a seguinte programação: 

a. Inicialmente – quando do início das atividades de uma unidade de patrimônio, servindo de 
base para o estabelecimento do valor dos bens e das responsabilidades em relação a estes; 

b. Na transferência de responsabilidade – quando ocorre a mudança do gestor da unidade de 
almoxarifado; 

c. No encerramento de atividades – quando ocorre o encerramento de atividades por extinção 
ou incorporação da unidade de patrimônio; 

d. Bimestralmente – de forma rotativa, selecionando os materiais existentes e a data apurada; 
e. Anualmente, ou no encerramento de exercício – aquele exigido para o controle interno e 

externo, que permite a comparação da movimentação de entradas e saídas do estoque e o 
seu controle físico/financeiro. 

 
8.3. Os relatórios conclusivos dos inventários de encerramento de exercício deverão ser apresenta-

dos à Secretaria Municipal de Administração até dia 31 de dezembro do exercício de referên-
cia, onde, além de constar o inventário físico, apresentará o inventário analítico, para perfeita 
caracterização do material, figuração: descrição padronizada; número de registro; valor; esta-
do (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável); outros elementos julgados ne-
cessários. 

8.4. Nos inventários anuais, a avaliação dos estoques em almoxarifado deverá ser de acordo com o 
art. 106, III, da Lei Federal n. 4.320/64, onde os materiais estocados deverão ser avaliados pe-
lo preço médio ponderado das compras. 

 
 

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) Todo e qualquer material de consumo adquirido, deverá ser recebido pelo Almoxarifa-
do, e somente após Atesto do servidor responsável, repassado aos demais depósitos. 
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b) Nos casos em que o material necessite ser entregue diretamente no setor de destino, o 
responsável pelo Almoxarifado deverá ser informado para que alimente o sistema/ficha de controle 
com as informações sobre a aquisição. 

c) É obrigação de todos os quem tenha sido confiado material para guarda ou uso, zelar pe-
la sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar. 

d) É dever de todo servidor comunicar imediatamente, a quem de direito, qualquer irregu-
laridade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. 

e) Em hipótese de avarias, furtos ou inutilização do produto, ou ainda, se houver indício de 
irregularidade no desaparecimento desse material, será procedida Sindicância para apuração de respon-
sabilidades. 

f) Caracterizada a existência de responsável pela avaria ou desaparecimento do material 
ficará esse, sujeito a penas que forem julgadas cabíveis, a: arcar com as despesas de recuperação do 
material; substituir o material por outro com as mesmas características; indenizar, em dinheiro, esse 
material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em processo regular através de comissão 
especial designada pelo Chefe do Executivo. 

g) Todo servidor poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material 
que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a 
qualquer material esteja ou não sob sua guarda. 

h) Todo servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego deverá passar a respon-
sabilidade do material sob sua guarda a outrem. 

i) A passagem de responsabilidade deverá ser feita, obrigatoriamente, à vista da verifica-
ção física de cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade. 

j) Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas as formalidades 
de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha 
de estoque, listagens). 

k) No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar fa-
lhas, imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetu-
ada a devolução ao fornecedor, procedendo à notificação da empresa e demais providências cabíveis. 

 
VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As entidades da Administração Indireta, como unidades orçamentárias e órgãos setoriais do 
Sistema de Controle Interno do Município, sujeitam-se no que couber à observância da presente Ins-
trução Normativa. 

Para aplicação à Administração Indireta, quando a presente Instrução Normativa se referir 
ao “Chefe do Poder Executivo”, leia-se “Diretor” do respectivo órgão. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Uni-
dade de Controle Interno - UCI que, 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 uni-
dades da estrutura organizacional. 
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O servidor público que descumprir as disposições desta normativa ficará sujeito à respon-
sabilização administrativa, civil e penal previstas em lei. 

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

Brasnorte – MT,30 De Novembro De 2009. 
 
 
Aprovada em: 30/11/2009 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal para a reali-
zação de Cadastro de Fornecedores, a ser utilizado em processos licitatórios de compras e execução de 
serviços, compras diretas, bem como na arrecadação de tributos. 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange o cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar de lici-

tações realizadas pela Prefeitura do Município de Brasnorte. 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Cadastramento: 
É o ato através do qual os interessados (pessoa física ou jurídica) passa a integrar o registro 

oficial de fornecedores do Município de Brasnorte. 
 

2. Compra Informal: 
É a  aquisição  de  bens  e  serviços  em  geral,  cujo  montante  seja  inferior  a  10%  do  limite 

previsto na alínea "a", do inciso II, do art. 23 da Lei 8666/1993. 
 

3. Certificado de Registro Cadastral - CRC: 
É o documento que atesta a situação do inscrito e o habilita parcialmente para participar de 

licitações em órgãos públicos 
 

4. Fornecedor: 
É  toda  pessoa  física  ou  jurídica  que  fornece  ou  se  obriga  a  fornecer  bens  ou  prestar 

serviços de qualquer natureza. 
 

5. Licitação: 
É o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, 

adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou 
de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interes-
sados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de 
parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados1. 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

                                                 
1 MELLO, Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25º Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pág. 516. 
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Artigo n°. 37, inciso XXI e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei n°. 

8.666/1993 em todos os seus artigos, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos 
princípios inerentes, bem como, Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 
1. Das Unidades de Compras e Setor de Licitações: 

� Organizar os procedimentos de cadastramento de fornecedores; 
� Efetuar o registro de fornecedores; 
� Classificar os inscritos; 

 
2. Do Setor Tributário 

� Efetuar registro de fornecedores; 
� Emitir CRC; 
� Revisar os registros cadastrais. 

 
3. Da Unidade de Controle Interno 

� Elaborar check-list de controle; 
� Orientar a Diretoria de Compras sempre que solicitado. 

 
VI – PROCEDIMENTOS 

 
1.   O  cadastro  de  fornecedores  consiste  em  conjunto  de  arquivos  que  documentam  a situação 
jurídica, técnica, financeira e fiscal das empresas que participam, usualmente, de licitações. 
 
2.   O  cadastramento  dos  interessados  é  livre  e  condicionado  ao  preenchimento  dos requisitos 
determinados no item 3. 
 
3.   A   inscrição   no   cadastro   corresponde   a   uma   habilitação   parcial   e   envolve   a comprova-
ção  da  presença  de  algumas  das  condições  de  habilitação.  Para  isso,  o interessado   deverá   en-
caminhar   solicitação   de   cadastro   ao Setor de Compras, comprovando documentalmente todos os 
requisitos e exigências descritas a seguir. 

3.1. Habilitação jurídica (art. 28 da Lei 8666/93): 
3.1.1. Cédula de identidade dos sócios; 
3.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em  se  

tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações, acompanha-
do de documentos de eleição de seus administradores; 
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3.1.4. Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de prova 
de diretoria em exercício; 

3.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcio-
namento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo ór-
gão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
3.2. Qualificação técnica (art. 30 da lei 8666/93): 

3.2.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
3.2.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em  ca-

racterísticas,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da  licitação,  e  indicação  das insta-
lações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, quando for o caso; 

3.2.3. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

3.2.4. Prova  de  atendimento  de  requisitos  previstos  em  lei  especial,  quando  for  o caso. 
 

3.3. Qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei 8666/93): 
3.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, ve-
dada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 

3.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da  pessoa  
jurídica,  ou  de  execução  patrimonial,  expedida  no  domicílio  da  pessoa física. 

 
3.4. Regularidade fiscal (29 da lei 8666/93): 

3.4.1. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); 

3.4.2. Comprovante de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  estadual  ou  municipal,  se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

3.4.3. Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
3.4.4. Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo  de  Serviço  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos en-
cargos sociais instituídos por lei; 

 
3.5. Declaração comprovando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constitui-

ção Federal. (Incluído pela Lei n. 9.854, de 1999). 
 



Rua Campo Grande, 1133 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

4/5 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SCI_003/2009 

VIGÊNCIA: 
23/12/2009 

Aprovada em: 23/12/2009 Ato de Aprovação: Decreto N° 098/2009 Versão: 1.0 

SISTEMA: COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – Cadastro de fornecedores 

SETORES ENVOLVIDOS: Unidade De Controle Interno e Todas As Secretarias. 

 

 

4.   Se  constatar  que  a  documentação  está  de  acordo  com  o  exigido  na  legislação,  a Diretoria 
de Compras fará o registro do fornecedor. 

4.1 A solicitação e os documentos fornecidos pelo interessado serão protoco-
lados e autuados, formando um  processo  administrativo,  que  conterá também a conclu-
são da Diretoria de Compras. 
4.2 O conteúdo do registro cadastral será documentado através de um certificado, emitido 
pela Diretoria de Compras, destinado a fazer prova até mesmo para fins de participação em 
outras licitações. O prazo de validade do certificado será de um ano. 

 
5.   O registro não atribui direito adquirido à habilitação. Qualquer evento que não tenha constado  do  
registro  e  que  seja  incompatível  com  a  habilitação  pode  (deve)  ser invocado e conhecido pela 
Administração. 
 
6.   O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos 
interessados, obrigando-se a Diretoria de Compras a proceder, no mínimo anualmente, através da im-
prensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e 
para o ingresso de novos interessados. 
 
7.   A atualização cadastral dos fornecedores deve ser realizada, no mínimo, uma vez por ano. 
 
8.   A possibilidade de utilização de CRC emitido por outra entidade depende de previsão no ato con-
vocatório da licitação. A utilização de dados constante de cadastros alheios é mera faculdade. Não é 
obrigatório que uma entidade aceite o CRC emitido por outra. 
 
9.   Não é possível condicionar o cadastramento ao pagamento de taxas ou emolumentos, nem se pode 
exigir a prestação de garantia. 
 
10. Qualquer  interessado  poderá  interpor  recurso  contra  denegação  de  sua  inscrição  ou qualquer  
outro  ato  que  afete  seus  interesses.  Por  igual,  qualquer  interessado  poderá interpor  recurso  con-
tra  o  deferimento  da  inscrição  de  outra  empresa  no  registro, obedecidos em todo caso os prazos 
estabelecidos no art. 109 da Lei 8666/93. 
 
11. A  Diretoria  de  Compras  deverá  classificar  (organizar)  os  inscritos  por  categorias, tendo-se 
em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica ava-
liada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30 e 31 da Lei 8666/93. 
 
12. Diretoria de Compras anotará no respectivo registro cadastral a atuação do licitante no cumprimen-
to de obrigações assumidas. 
 
13. Qualquer interessado poderá solicitar certidão acerca do registro cadastral. 
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14. O  cadastramento  não  atribui  direito  líquido  e  certo  à  habilitação.  Na  habilitação,  o cadas-
trado  poderá  ser  submetido  a  comprovar  outros  requisitos  peculiares  ao  caso concreto. 
 
15. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de 
satisfazer as exigências dos artigos 27 ao 31 da lei 8666/93. 
 
16. A   revisão   do   conteúdo   do   registro   poderá   ser   desencadeada   de   ofício   pela Adminis-
tração   ou   por   provocação   de   qualquer   terceiro.   Deverá   ser   concedida oportunidade para 
manifestação do interessado, inclusive para produzir prova. Somente após exercitada a ampla defesa e 
respeitado o contraditório é que poderá ser proferida decisão sobre a matéria. Deverão ser obedecidos 
os prazos do art. 109 da Lei 8666/93. 
 
17. Contra  a  decisão  que  determinar  a  retificação  do  registro  cadastral  cabe  recurso administra-
tivo, nos prazos estabelecidos no art. 109 da Lei 8666/93. 

 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A não-realização da audiência pública pode caracterizar-se infração político administrativa, 
passível de punição com a cassação do mandato, conforme art. 4º VI, do Decreto lei n. 201/67. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à UCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração 
Pública, é necessário o permanente reporte às leis pertinente ao assunto e suas alterações. 

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

Brasnorte – MT, 23  de Dezembro de 2009. 
 
 
Aprovada em: 23/12/2009 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 

 
Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 

diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura Municipal de Brasnorte, quer como exe-
cutoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras 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 das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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 E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 
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da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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 o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Disciplinar e normalizar os procedimentos no Controle de Frotas. 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos Procedimentos Básicos 
a. A Secretaria de Infra Estrutura será responsável pelo gerenciamento, e guarda das máquinas, caminhões e equi-

pamentos mencionados neste instrumento; 
b. Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá ser obrigatoriamente requisitada à 

Secretaria Viação e Urbanismo. 
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c. As máquinas, caminhões e equipamentos devem ser utilizados de acordo com as recomendações do fornecedor e 
da fábrica. 

d. O gestor da Secretaria de Urbanismo nomeará um responsável pela coordenação e organização de serviços men-
cionados nesta Instrução Normativa. 

e. Todas as máquinas, caminhões e equipamentos são do patrimônio público, somente podendo ser utilizados para e 
execução de serviço público, sendo terminantemente proibida a utilização para outras finalidades e/ou interesses 
particulares. 

f. O uso indevido destes equipamentos públicos é passível de aplicação de penas disciplinares e sanções civis e ad-
ministrativas aos responsáveis envolvidos, conforme cada caso. 

g. A solicitação das máquinas, caminhões e equipamentos para serviços locais, ou seja, dentro dos limites do Muni-
cípio deverá ser efetuada, preferencialmente, com antecedência de 24 horas, através do responsável pela coorde-
nação e organização de serviços, por ordem de prioridade, informando data, horário, itinerário, tipo de serviço e 
permanência no local de destino. 

 
2.  Do Gerenciamento das Máquinas, Caminhões e Equipamentos e Geral: 

a. A partir da data de publicação desta Instrução Normativa determina-se a obrigatoriedade do controle de entrada e 
saída dos caminhões, máquinas e equipamentos em geral, do pátio da Secretaria de Infra Estrutura, com a identifi-
cação do motorista, devidamente habilitado e autorizado a dirigir, de forma a exigir e registrar os destinos e de-
mais dados necessários ao controle da frota, desde que autorizado, por escrito, pelo respectivo Secretário ou servi-
dor designado pelo mesmo. 

b. O portão principal do acesso ao pátio do Departamento de Obras e Serviços Públicos deverá permanecer fechado 
e, será proibida a saída ou entrada de máquinas, caminhões e equipamentos sem o registro das atividades pelo res-
ponsável designado. 

c. O deslocamento das máquinas, caminhões e equipamentos serão efetuados mediante autorização do responsável, 
devendo constar no registro de movimentação, ou seja, no Diário de Bordo (Anexo I) o tipo de equipamento, a 
placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, nome do solicitante e quilometragem de saída e 
chegada. 

d. Os condutores deverão se limitar a executar o percurso preestabelecido no registro de movimentação, sendo proi-
bido o desvio para qualquer outro, exceto em casos excepcionais, nos quais a mudança de itinerário ou de serviço 
deverá ser autorizada pelo responsável pela coordenação e organização de serviços, com a devida anotação no diá-
rio de bordo. 

e. A autorização da saída das máquinas, caminhões e equipamentos, independentemente do órgão solicitante, somen-
te poderá se dar por ordem do Secretário de Viação e Urbanismo. 

f. Os veículos serão abastecidos através de autorização de abastecimento expedida pelo responsável, conforme mo-
delo (Anexo I). 

g. O abastecimento será realizado nos posto credenciado, determinado pela Administração Pública e vencedor do 
processo licitatório. 

h. Haverá uma planilha para cada veículo, que identificará os gastos mensais com quilometragem e abastecimento, 
gerenciada pelo responsável designado pela Secretaria de Viação, conforme modelo de Despesas com Combustí-
vel (Anexo I). 

i. Diariamente, os condutores deverão registrar no Diário de Bordo (Anexo I) a quilometragem inicial e final. 
j. Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos equipamentos sob sua direção ou responsabilidade, 

no início e final do expediente, e comunicar quaisquer falhas ou defeitos verificados, efetuando o registro de ob-
servação no Diário de Bordo visando providenciar em tempo hábil, o imediato ajuste e/ou conserto, com supervi-
são e orientação da Secretaria de Viação e Urbanismo. 

k. Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá ser obrigatoriamente requisitada à 
Secretaria de Viação e Urbanismo. 

l. Os dados e informações constantes da ficha de controle de veículos, os dados da planilha de controle dos gastos 
mensais com abastecimento, assim como outros gastos com manutenção serão registrados em programa específico 
para emissão de relatório mensal, que permita identificar o custo de manutenção de cada veículo, do km rodado e 
consumido ou hora trabalhada. 
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m. Nenhuma máquina, caminhão ou equipamento poderá deslocar sem a documentação legal e sem o perfeito fun-
cionamento do hodômetro, luzes e freio. 

n. Encerrada a circulação diária, as máquinas, caminhões e equipamentos deverão ser recolhidos ao pátio de Máqui-
nas, obedecendo ao horário de expediente da Prefeitura de Brasnorte. 
1. Após horários de expediente somente com prévia comunicação à Central de Veículos e sua autorização, 

quando o veículo estiver a serviço e/ou em viagem. 
o. Somente com autorização do Secretário de Viação e Urbanismo ou dos responsáveis pelo controle de frotas, as 

máquinas, caminhões e equipamentos poderão permanecer no local da obra ou serviço, desde que, comprovada 
sua necessidade. 

p. Ao final de cada dia, o Secretário de Viação e Urbanismo, receberá, do responsável um relatório da movimentação 
das máquinas, caminhões e equipamentos pelos quais é responsável, com a devida contagem dos equipamentos no 
final do dia e devida comunicação de qualquer desfalque ou desvio dos mesmos. 

 
3.  Da Política Disciplinar para os Motoristas / Condutores 
 

a. A condução das máquinas, caminhões e equipamentos somente poderão ser realizados por motorista profissional 
ou servidor, devidamente habilitado e autorizado, que detenha a obrigação respectiva em razão do cargo ou da 
função que exerça. 

b. Os servidores públicos municipais, dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta, 
Fundos e Fundações, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, quando houver insufici-
ência de servidores ocupantes do cargo de motorista, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte individual de 
passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e devidamente autorizado pelo dirigente 
máximo do órgão ou entidade a que pertençam, através de Portaria publicada no Mural da Prefeitura Municipal. 

c. A Carteira Nacional de Habilitação, deverá ser compatível ao tipo de veículo que o condutor irá utilizar, conforme 
a Lei nº 9.503, de 23/09/97, a saber: 
1. Categoria “A” condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral; 
2. Categoria “B” condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria “A”, cujo peso bruto total não 

exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 
3. Categoria “C” condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 

a três mil e quinhentos quilogramas; 
4. Categoria “D” condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 

oito lugares, excluído o do motorista; 
5. Categoria “E” condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas Categorias “B”, 

“C” ou “D” e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou 
mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer. 

d. Fica expressamente proibida a utilização das máquinas, caminhões e equipamentos:  
1. Em qualquer atividade de caráter particular ; 
2. No transporte de familiares de servidores públicos ou de pessoas que não estejam vinculadas às atividades da 

Administração Direta, Fundos e Fundações; 
3. Aos sábados, domingos e feriados, salvo autorização do Secretário de Viação e Urbanismo; 
4. Desvio e guarda em residências particulares. 

e. Os condutores dos veículos do Município de Brasnorte devem obedecer a Lei 9.503 (Código de Trânsito Brasilei-
ro), de 23 de setembro de 1997. 

f. Em caso de colisão das máquinas, caminhões e equipamentos, fica o condutor obrigado a permanecer no local do 
acidente até a realização de perícia, bem como comunicar à Secretaria de Infra Estrutura sobre o sinistro e registrar 
ocorrência na Delegacia de Polícia. 

g. Será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo disciplinar, caso o acidente resulte em 
dano ao erário ou a terceiros, com o fito de apurar a responsabilidade. 

h. Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir pela responsabilidade (dolo ou 
culpa) do condutor, este responderá pelos danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do aci-
dente e indenizará o erário público Municipal. 
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i. Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir pela responsabilidade (dolo ou 
culpa) de terceiro envolvido, o Município oficiará ao condutor ou proprietário do veículo, para o devido ressarci-
mento dos prejuízos causados. 

j. Os motoristas profissionais exercerão atividades produtivas nos intervalos em que estarão disponíveis na Central 
de Veículos, visto que é vedado qualquer tipo de jogo no horário de trabalho, sobre pena de advertência. 

 
4.  Das Multas de Trânsito dos Veículos do Município de Brasnorte 

a. Todos os Autos de Infração dos veículos da Administração Municipal de Brasnorte deverão ser endereçados à Pre-
feitura Municipal de Brasnorte, cito Rua Campo Grande, N.º 989– Bairro Nosso Lar, CEP 78.350-000 – Brasnorte 
- MT 

b. O pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por servidores quando da condução de veícu-
los de propriedade do Município é de inteira responsabilidade do condutor. À Prefeitura adotar as medidas neces-
sárias visando ao ressarcimento da despesa ao erário por parte do responsável pela infração, caso esta venha a pa-
gar multas de trânsito. 

c. A Prefeitura tem a responsabilidade de comunicar e encaminhar os Autos de Infrações ao condutor, para que este 
apresente a Defesa Prévia e Recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infração. 

d. O condutor que dispensar a Defesa Prévia e assumir diretamente a responsabilidade da infração e o ônus da mes-
ma efetuará o ressarcimento da multa através de pagamento em parcela, única ou parcelada, mediante instrumento 
legal cabível. 

e. O pagamento parcelado poderá ser efetuado de acordo com os seguintes procedimentos: 
1. O condutor infrator de qualquer norma de trânsito fica responsável pelo pagamento da constante multa da No-

tificação de Autuação, podendo, se quiser, autorizar o desconto mensal do parcelamento em sua folha de pa-
gamento, respeitando o valor limite para desconto de acordo com a legislação Municipal, bem como, salário 
percebido pelo mesmo. 

2. Caso assim decida, o condutor infrator se compromete pelo pagamento da Notificação. 
 

f. O condutor que se recusar a pagar o Auto de Infração, após ter utilizado de todas as garantias dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração, o pagamento 
da multa, responderá a processo de Inquérito Administrativo, até a sentença final. 

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Os servidores designados a exercerem atividades relacionadas nesta Instrução Normativa deverão obedecer às 

ordens do Secretário da pasta e demais dispositivos legais. 
Os Secretários, Coordenadores, Diretores, Motoristas e Servidores Públicos em geral, responsáveis pelos e-

quipamentos públicos no âmbito do Poder Executivo, terão responsabilidade solidária no caso de negligência dos procedi-
mentos desta Instrução Normativa. 

O não cumprimento do preceituado nesta Instrução Normativa pelos Motoristas/condutores e servidores pú-
blicos, em geral, implicará em sanções civis e administrativas, conforme dispositivos legais. 

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 

Brasnorte – MT, 13 de Dezembro  de 2010. 
Aprovada em: 13/12/2010 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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ANEXO I 
Modelo de Planilha Para Controle de Veiculos 

VEÍCULO/MÁQUINA MARCA: MODELO: CHASSI: ANO: PLACA: 

            

  COR:         

   SAÍDA RETORNO CÓDIGO SISTEMA:   
DATA Hora Km/hr Hora Km/hr T. Km/Hr Destino Serviço Motorista 

    0   0         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0 
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MANUTENÇÃO 
Abastecimentos/Lubrificações/Borracharia/Alinhament o/Balanceamento/Oficina 

DATA QUANT VLR UNIT KM FORNECEDOR SERVIÇO N° Requis ição 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Data: 
  Responsável Digitação: Secretário 
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CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2009 
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO 

(Anexo à IN nº 007/2009) 
 

Ponto de Controle:            1 Exame dos Procedimentos Básicos 
Documento Base:              Arquivo de Frotas 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

1.1 A Secretaria de Infra Estrutura está sendo responsá-
vel pelo gerenciamento, e guarda das máquinas, cami-
nhões e equipamentos mencionados neste instrumento? 

      

1.2 A manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou 
acessório foi requisitada à Secretaria Viação e Urbanis-
mo? 

      

1.3 As máquinas, caminhões e equipamentos estão sendo 
utilizados de acordo com as recomendações do fornece-
dor e da fábrica? 

      

1.4 O gestor da Secretaria de Urbanismo nomeou um 
responsável pela coordenação e organização de serviços 
mencionados nesta Instrução Normativa? 

      

1.5 Todas as máquinas, caminhões e equipamentos são 
do patrimônio público, somente podendo ser utilizados 
para e execução de serviço público. Foi respeitado a 
proibição de utilização desses bens para outras finalida-
des e/ou interesses particulares? 

      

1.6 foi tomado as devidas providências para punir o uso 
indevido de equipamentos públicos? 
1.7 A solicitação das máquinas, caminhões e equipamen-
tos para serviços locais, ou seja, dentro dos limites do 
Município foi feita preferencialmente, com antecedência 
de 24 horas, através do responsável pela coordenação e 
organização de serviços, por ordem de prioridade, infor-
mando data, horário, itinerário, tipo de serviço e perma-
nência no local de destino? 

      

       
 
 

Ponto de Controle:            2 Exame do Gerenciamento das Maquinas, Caminhões e Equipamentos em Geral 

Documento Base:              Arquivo de Frotas 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

2.1 Está sendo executado o controle de entrada e saída 
dos caminhões, máquinas e equipamentos em geral, do 
pátio da Secretaria de Infra Estrutura Municipal, com a 
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identificação do motorista, devidamente habilitado e 
autorizado a dirigir, de forma a exigir e registrar os desti-
nos e demais dados necessários ao controle da frota, 
desde que autorizado, por escrito, pelo respectivo Secre-
tário ou servidor designado pelo mesmo? 
2.2 O portão principal do acesso ao pátio do Departa-
mento de Obras e Serviços Públicos está permanecendo 
fechado e está proibida a saída ou entrada de máquinas, 
caminhões e equipamentos sem o registro das atividades 
pelo responsável designado? 

      

2.3 O deslocamento das máquinas, caminhões e equipa-
mentos foram efetuados mediante autorização do respon-
sável, devendo constar no registro de movimentação, ou 
seja, no Diário de Bordo (Anexo I) o tipo de equipamen-
to, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e 
chegada, destino, nome do solicitante e quilometragem 
de saída e chegada? 

      

2.4 Os condutores foram limitados a executar o percurso 
preestabelecido no registro de movimentação, sendo 
proibido o desvio para qualquer outro, exceto em casos 
excepcionais, nos quais a mudança de itinerário ou de 
serviço deverá ser autorizada pelo responsável pela coor-
denação e organização de serviços, com a devida anota-
ção no diário de bordo? 

      

2.5 A autorização da saída das máquinas, caminhões e 
equipamentos, foi dada por ordem do Secretário de Via-
ção e Urbanismo? 

      

2.6 Os veículos foram abastecidos através de autorização 
de abastecimento expedida pelo responsável, conforme 
modelo (Anexo II)? 

      

2.7 O abastecimento foi realizado no posto credenciado, 
determinado pela Administração Pública e vencedor do 
processo licitatório? 

      

2.8 Foi feito uma planilha para cada veículo, e identifi-
cou os gastos mensais com quilometragem e abasteci-
mento gerenciados pelo responsável designado pela Se-
cretaria de Viação, conforme modelo de Despesas com 
Combustível (Anexo III)? 

      

2.9 Diariamente, os condutores registraram no Diário de 
Bordo (Anexo I) a quilometragem inicial e final? 

      

2.10 Os condutores efetuaram a verificação diária nos 
equipamentos sob sua direção ou responsabilidade, no 
início e final do expediente, e comunicou quaisquer falha 
ou defeito verificados, efetuando o registro de observação 
no Diário de Bordo visando providenciar em tempo hábil, 
o imediato ajuste e/ou conserto, com supervisão e orien-
tação da Secretaria de Viação e Urbanismo? 
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2.11. A manutenção e/ou compra de peça, equipamento 
ou acessório foi requisitada à Secretaria de Viação e 
Urbanismo? 

      

2.12 Os dados e informações constantes da ficha de con-
trole de veículos, os dados da planilha de controle dos 
gastos mensais com abastecimento, assim como outros 
gastos com manutenção foram registrados em programa 
específico para emissão de relatório mensal, que permita 
identificar o custo de manutenção de cada veículo, do km 
rodado e consumido ou hora trabalhada? 

      

2.13. Nenhuma máquina, caminhão ou equipamento 
deslou-se sem a documentação legal e sem o perfeito 
funcionamento do hodômetro, luzes e freio? 

      

2.14 Encerrada a circulação diária, as máquinas, cami-
nhões e equipamentos foram recolhidos ao pátio de Má-
quinas, obedecendo ao horário de expediente da Prefeitu-
ra de Brasnorte? 

      

a) Quando houve circulação de máquinas, caminhões e 
equipamentos após horário de expediente foi feito a pre-
via prévia comunicação à Central de Veículos? 

      

2.15. Foi autorizado pelo Secretário de Viação e Urba-
nismo ou pelos responsáveis pelo controle de frotas, 
quando as máquinas, caminhões e equipamentos perma-
neceram no local da obra ou serviço? 

      

2.16 Ao final de cada dia, o Secretário de Viação e Urba-
nismo, recebeu, do responsável um relatório da movi-
mentação das máquinas, caminhões e equipamentos 
pelos quais é responsável, com a devida contagem dos 
equipamentos no final do dia e devida comunicação de 
qualquer desfalque ou desvio dos mesmos? 

      

 
Ponto de Controle:            3 Exame da Política Disciplinar para os Motoristas / Condutores 
Documento Base:              Arquivo de Recursos Humanos e Arquivo de Frotas 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

3.1 A condução das máquinas, caminhões e equipamen-
tos são realizados por motorista profissional ou servidor, 
devidamente habilitado e autorizado, que detenha a obri-
gação respectiva em razão do cargo ou da função que 
exerça? 

      

3.2 Foi publicada no Mural da Prefeitura Municipal a 
portaria que autoriza os servidores públicos municipais, 
dos órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal Direta, Fundos e Fundações, no inte-
resse da execução das suas atribuições, dirigir veículos 
oficiais, de transporte individual de passageiros, desde 
que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e 
quando não houver disponibilidade de motorista? 
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3.3 A Carteira Nacional de Habilitação, está compatível 
ao tipo de veículo que o condutor irá utilizar, conforme a 
Lei nº 9.503, de 23/09/97? A saber: 
a) Categoria “A” condutor de veículo motorizado de duas 
ou três rodas, com ou sem carro lateral; 
b) Categoria “B” condutor de veículo motorizado, não 
abrangido pela categoria “A”, cujo peso bruto total não 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação 
não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 
c) Categoria “C” condutor de veículo motorizado utiliza-
do em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas; 
 

      

d) Categoria “D” condutor de veículo motorizado utiliza-
do no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 
oito lugares, excluído o do motorista; 
e) Categoria “E” condutor de combinação de veículos em 
que a unidade tratora se enquadre nas Categorias “B”, 
“C” ou “D” e cuja unidade acoplada, reboque, semi-
reboque ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais 
de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, 
ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer. 
 

      

3.4. Foi respeitada as proibições de utilização das máqui-
nas, caminhões e equipamentos nas situações abaixo 
descritas? 
I em qualquer atividade de caráter particular ; 
II no transporte de familiares de servidores públicos ou 
de pessoas que não estejam vinculadas às atividades da 
Administração Direta, Fundos e Fundações; 
III aos sábados, domingos e feriados, salvo autorização 
do Secretário de Viação e Urbanismo; 
IV desvio e guarda em residências particulares 

      

3.5. Os condutores dos veículos do Município de Bras-
norte obedeceram a Lei 9.503 (Código de Trânsito Brasi-
leiro), de 23 de setembro de 1997? 

      

3.6. Em situação de colisão das máquinas, caminhões e 
equipamentos, o condutor permaneceu no local do aci-
dente até a realização de perícia, bem como comunicou à 
Secretaria de Infra Estruturasobre o sinistro e registrou a 
ocorrência na Delegacia de Polícia? 

      

3.7. Foi instaurado, quando necessário, sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, quando o acidente 
resultou em dano ao erário ou a terceiros, com o fito de 
apurar a responsabilidade? 

      

3.8. Quando o laudo pericial, sindicância ou processo 
administrativo disciplinar concluiu pela responsabilidade 
(dolo ou culpa) do condutor, este respondeu pelos danos 
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causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes 
do acidente e indenizará o erário público Municipal? 
3.9. Quando o laudo pericial, sindicância ou processo 
administrativo disciplinar conclui pela responsabilidade 
(dolo ou culpa) de terceiro envolvido, o Município ofi-
cializou ao condutor ou proprietário do veículo, para o 
devido ressarcimento dos prejuízos causados? 

      

3.10. Os motoristas profissionais exerceram atividades 
produtivas nos intervalos em que estavam disponíveis na 
Central de Veículos e respeitaram o veto de não praticar 
qualquer tipo de jogo no horário de trabalho? 

      

 
Ponto de Controle:            4 Exame das Multas de Transito dos Veículos do Município de Brasnorte 
Documento Base:              Arquivo de Frotas 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

4.1. Todos os Autos de Infrações dos veículos da Admi-
nistração Municipal de Brasnorte foram endereçadas à 
Central da Prefeitura na Rua Mato Grosso, N.º 142 – 
Bairro Santo Antonio, CEP 78.345-000 – Brasnorte – 
MT? 

      

4.2. A Prefeitura adotou medidas necessárias visando o 
ressarcimento ao erário público por parte do responsável 
por infrações cometidas no transito envolvendo veículos 
máquinas e equipamentos públicos da municipalidade? 

      

4.3. A Prefeitura comunicou e encaminhou os Autos de 
Infrações ao condutor, para que este apresente a Defesa 
Prévia e Recurso à Junta Administrativa de Recursos de 
Infração? 

      

4.4. O condutor que dispensou a Defesa Prévia e assumiu 
diretamente a responsabilidade da infração e o ônus da 
mesma efetuou o ressarcimento da multa através de pa-
gamento em parcela, única ou parcelada, mediante ins-
trumento legal cabível? 

      

4.5. O pagamento parcelado foi de acordo com os proce-
dimentos a baixo? 
a) o condutor infrator de qualquer norma de trânsito fica 
responsável pelo pagamento da constante multa da Noti-
ficação de Autuação, podendo, se quiser, autorizar o 
desconto mensal do parcelamento em sua folha de paga-
mento, respeitando o valor limite para desconto de acor-
do com a legislação Municipal, bem como, salário perce-
bido pelo mesmo. 
b) caso assim decida, o condutor infrator se compromete 
pelo pagamento da Notificação. 
 

      

4.6. O condutor que se recusou a pagar o Auto de Infra-
ção, após ter utilizado de todas as garantias dos princí-
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pios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Prévia e 
Recursos JARI), que lhe são cabíveis, e tiver contra si a 
caracterização de infração, o pagamento da multa, res-
pondeu a processo de Inquérito Administrativo, até a 
sentença final? 
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I. FINALIDADE 
Dispor sobre Políticas disciplinar para os procedimentos Administrativos do Sistema de 

Recursos Humanos, na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 
 

II. ABRANGÊNCIA 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações diretas e indire-

tas do Poder Executivo Municipal.  
 

III. CONCEITOS 
1. Recursos Humanos 
 

A gestão de recursos humanos consiste num conjunto de funções e  atividades que podem 
ser sintetizadas no seguinte: planejamento de recursos humanos;  recrutamento e seleção; integração 
dos recursos humanos;  análise e descrição de funções;  avaliação de desempenho;  remunerações e 
incentivos. 

 
2. Servidor 
 

É a pessoa legalmente investida em cargo público.  
 

3. Cargo Público 
 

É o conjunto de atribuições e responsabilidade cometidas ao servidor, criado por Lei, com 
denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos. 

 
4. Contratação Temporária 
 

É o ato praticado na Administração Pública para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público, onde os órgãos da Administração direta, as autarquias e as fundações pú-
blicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos 
em Lei especifica. 

 
5. Concurso Público 
 

É a aprovação prévia de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo público, 
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. 

 
6. Estágio probatório  
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Período de adaptação onde será verificado o desempenho do servidor recém admitido na 
Instituição e que servirá para determinar a efetivação ou não no cargo para o qual foi nomeado. 

 
7. Processo administrativo disciplinar 
 

É aquele que visa apurar o fiel acatamento da disciplina, ou seja, das normas administrati-
vas que regem a conduta dos servidores públicos. 
 
8. Vencimento 

É a soma do vencimento básico (aquele que consta na tabela salarial) com as vantagens 
permanentes relativas ao cargo1. 

 
9. Remuneração 

É a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nes-
tas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, 
de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: diárias; ajuda de custo em razão de 
mudança de sede ou indenização de transporte; salário-família; gratificação ou adicional natalino, ou 
décimo-terceiro salário; abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias; adi-
cional de férias (1/3); adicional noturno; adicional por tempo de serviço; conversão de licença-prêmio 
em pecúnia facultada; adicional de insalubridade, de periculosidade1;  

 
 

IV. BASE LEGAL 
 

Tem como Base a Constituição Federal; Lei Municipal n.º 017/2007 - Estatuto do Servidor 
Municipal; Lei Municipal 930/2005 – Contratação de Pessoal; Lei Orgânica do Município; Lei 
8.429/92 - Improbidade Administrativa; Lei 9.503, de 23.09.1997 (Código de Trânsito); Demais legis-
lações e Normas que tenham influência direta com as atividades que integram o Sistema de Recursos 
Humanos. 

 
V. RESPONSABILIDADES 

 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa – Departamento de Recursos Humanos 

� Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  
� Orientar as áreas executoras e supervisionar a sua aplicação; 
� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria do Sistema 

de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de con-
trole que devem ser objetos de alteração, atualização ou expansão; 

                                                 
1 Lei 8852/94 de 4 de fevereiro de 1994, dispõe Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1º, da Cons-
tituição Federal, e dá outras providências. 
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� Manter lotacionograma atualizado, com cópia para o prefeito e controle interno, bem como  
controles separados dos servidores concursados, comissionados e contratados. 

 
2. Das Unidades Executoras 

� Atender às solicitações da Unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que 
se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência o-
peracional; 

� Alertar a Unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem neces-
sárias 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 a disposição de todos os funcionários da Unidade, velando pelo 
fiel cumprimento da mesma; 

� Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedi-
mentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, da-
dos e informações. 
 

3. Da Unidade de 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 contro-
le; 

� Através das atividades de auditoria, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes 
ao Sistema de Recursos Humanos, propondo alterações na instrução Normativa para aprimo-
ramento dos controles. 

 
 

VI. PROCEDIMENTOS: 
 

 1. Da Contratação Temporária/Seletivo: 
 

a. Cabe as Secretarias planejar e elaborar cronograma de férias e licenças previstas no 
Estatuto do Servidor, verificando antecipadamente a necessidade de contratação;  

b. Cabe a Secretaria de Administração, quando da realização do processo seletivo simpli-
ficado para contratação temporária de excepcional interesse público, verificar a previsão da ação 
nos instrumentos de planejamento, (PPA/LDO/LOA), bem como atender as determinações vi-
gentes recomendadas pelo TCE/Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 

c. Aos portadores de necessidades especiais, serão reservadas no mínimo 5% das vagas, 
e que no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação da lista dos aprovados, deverão subme-
ter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
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das atribuições do cargo pretendido; 
d. As contratações temporárias deverão ser precedidas de solicitação, com as devidas 

justificativas da necessidade, observando o disposto na Lei municipal nº 930/2005 de 08 de de-
zembro de 2005; 

 
I. Art. 2º. O Município de Brasnorte fica autorizado, nos termos desta Lei, a reali-

zar contratação de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender aos 
casos de necessidade temporária de excepcional interesse público ,nas condi-
ções e prazos estabelecido nesta Lei . 
 

e. O contrato administrativo deverá ser previamente aprovado pela Assessoria Jurídica; 
 

I. O contratado iniciará os trabalhos somente após a assinatura do Contrato Admi-
nistrativo, sendo atribuída ao Secretário da área à responsabilidade de fiscaliza-
ção e controle: 

1. Os contratos administrativos deverão ser ordenados em pasta própria e 
por ordem cronológica de número; 

2. Todos os Contratos Administrativos deverão ser assinados pelo Prefeito 
e visitados pela Assessoria Jurídica, salvo quando houver delegação de 
competência por parte do Prefeito; 

3. A documentação necessária e pessoal do contratado deverá ser apresen-
tada conforme lista no item “1.f” desta IN. 

II.  A contratação mediante contrato administrativo somente ocorrerá se não houver 
concursados aprovados para o cargo ou com justificativas fundamentadas pela 
autoridade competente, sempre precedida de processo seletivo; 

III.  Os servidores contratados temporariamente não podem ser remanejados do setor 
e/ou secretaria para onde foram contratados2; 

IV.  Recomenda-se que o prazo para elaboração do contrato é de no máximo 7 (sete) 
dias, contados a partir do recebimento da autorização de contratação.  

V. No corpo do contrato, quando for o caso de substituição, deve-se colocar o no-
me do servidor substituído e o motivo. Recomenda-se anexar cópias de docu-
mentos quando houver. 

 
f. Os servidores contratados deverão apresentar as seguintes documentações acompa-

nhadas das devidas cópias: 
 

I. - RG e CPF; 
II.  - Registro Civil (Certidão de Casamento ou Nascimento); 

                                                 
2 Art. 4º. É vedado o desvio da função de pessoa contratada, na forma deste título, bem como sua recontratação sob pena de 
nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. (Lei 930/2005) 
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III.  - Titulo de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;  
IV.  - Carteira de Reservista, se do sexo masculino; 
V. - Comprovante de residência; 

VI.  - PIS ou PASEP com data de expedição; 
VII.  - C.N.H se possuir e conforme exigência do cargo; 

VIII.  - Nº Conta corrente – B. Brasil; 
IX.  - NIT, PASEP ou PIS; 
X. - Se casado, documentos (R.G e CPF do conjugue); 

XI.  - Registro no Conselho/Quitação – (p/Profissão Regulamentada); 
XII.  - Certificação de Especialização ou declaração da faculdade; 

XIII.  - Certificado de conclusão de escolaridade, conforme exigência do cargo; 
XIV.  - Currículo (quando exigido); 
XV. - Carteira Funcional (se profissão regulamentada); 

XVI.  - Atestado médico de saúde (exame admicional); 
XVII.  - Cartão de vacinação dos filhos; 

 
g. Deverão ser publicados todos os Extratos (resumos) dos contratos no mural da prefei-

tura e no endereço eletrônico www.brasnorte.mt.gov.br.  
h. A Secretaria de Administração poderá manter cadastro de reserva para substituição de 

servidores3, para isso deverá realizar processo seletivo de provas ou provas e títulos. 
 

2. Das Nomeações de Servidores Concursados 
 

a. Os concursos públicos serão realizados nos termos da Seção III da Lei 017/2007, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brasnorte. 

b. Cabe a cada Secretaria em conjunto com a Secretaria de Administração realizar estu-
dos voltados a aplicação de Recursos Humanos, no sentido de apurar a necessidade da ampliação 
do quadro de vagas, focalizando as ações num resultado eficaz e econômico. 

c. Cabe a Secretaria de Administração, quando da realização do Concurso, verificar a 
previsão da ação nos instrumentos de planejamento, (PPA/LDO/LOA), bem como atender as de-
terminações vigentes recomendadas pelo TCE/Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 

d. As nomeações para cargos de provimento efetivo serão procedidas de concurso públi-
co, em que ao tomar posse o servidor entrará em estágio probatório; 

e. Aos portadores de necessidades especiais serão reservadas no mínimo 10% das vagas, 
em que no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação da lista dos aprovados, deverão sub-
meter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercí-
cio das atribuições do cargo pretendido; 

                                                 
3 Neste caso, justifica-se pelo fato de existirem afastamentos previstos em lei, os quais não tem data nem momento especi-
fico, como acidentes de trabalho, licenças para tratamento de saúde. Recomenda-se a requisição de autorização do Poder 
Legislativo como forma de manter os princípios da legalidade e transparência. 
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f. A nomeação de servidores concursados obedecerá rigorosamente à ordem de classifi-
cação de cada cargo e somente ocorrerá mediante solicitação da Secretaria interessada direta-
mente ao chefe do poder executivo, sendo remetida após deferimento à Secretaria de Adminis-
tração; 

g. A nomeação se dará por meio de portaria que tem sua validade somente após publica-
da. Logo após a publicação da nomeação o Departamento irá entrar em contato com o candidato 
nomeado para comunicá-lo da decisão e prestar-lhe esclarecimentos a respeito de seu ingresso, 
como prazo para a posse, documentação necessária, impedimentos, sempre observando os ter-
mos do edital de concurso; 

h. A posse se dará mediante a assinatura do termo de posse e compromisso, que deverá 
ser assinado pelo Prefeito em conjunto com o empossado, Secretário de Administração e/ou 
Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos; 

i. Deverá ainda o Departamento de Recursos Humanos observar o Titulo IV da Lei 
017/2007 que dispõe o Estatuto dos Servidores, no que se refere a Posse; 

j. A Portaria de Nomeação deverá ser publica em Diário Oficial conforme regulamenta-
ção do TCE/MT. 

 
3. Do Estágio Probatório: 

 
a. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará 

em estágio probatório por um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado tópicos descritos 
na ficha de avaliação constante do Anexo I desta IN. O Período inicia-se na data da posse e ter-
mina no trigésimo sexto mês de trabalho. 

b. O Departamento de RH deve observar os critérios de licença e de avaliação do servi-
dor que se encontra em estagio probatório4.   

c. As regras para o estágio probatório estão descritas na seção VII do Estatuto dos Servi-
dores do Município de Brasnorte; 

d. As atas da comissão de avaliação de estágio probatório deverão ser publicas em Mural 
e/ou Site da prefeitura, bem como os atos que ratificam as atas. 

 
4. Do Cadastro Dos Servidores: 

 
a. Todos os servidores serão cadastrados em sistema informatizado, mantendo-se por 

meio documental, as fichas individuais de assentamento funcional contendo cópia dos documen-
tos pessoais e documentos que referem-se a vida funcional do servidor, incluindo a documenta-
ção apresentada no ato da posse; 

                                                 
4 Via de regra, as licenças que dependem da vontade única e exclusiva do servidor não podem ser requeridas durante o 
estágio probatório, ex: Licença para trato de assuntos particulares.  Já as licenças que são previstas no estatuto e indepen-
dem da vontade do servidor são consideradas, ex. licença saúde. 
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b. Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados registrando-se as alterações 
funcionais verificadas, as alterações de documentos pessoais quando existirem, e anotações das 
licenças e concessões previstas na Lei 017/2007, conforme itens abaixo5: 

 
I. Das Licenças6 

i. por acidente de trabalho; 
ii.  para tratamento de saúde; 
iii.  por motivo de doença em pessoa da família; 
iv. para repouso à gestante, à adotante e licença paternidade; 
v. para serviço militar obrigatório; 

vi. para o trato de interesses particulares; 
vii.  prêmio por assiduidade;  
viii.  para capacitação; 
ix. para o desempenho de mandato eletivo; 
x. para servir a outro órgão ou entidade; 

xi. do afastamento automático por prisão. 
 

II.  Concessões 
i. por 1 (um) dia, para doação de sangue;  

ii.  por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; 
iii.  por 3 (três) dias, para paternidade; 
iv. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:  

a. casamento;  
b. falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padras-

to, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 
 
c. Quando da apresentação de documentos de escolaridade é recomendada a verificação 

da legitimidade do Diploma e/ou certificado junto a instituição emitente. 
 
 

5. Da Folha de Pagamento: 
 

a. Na Elaboração da folha de pagamento os servidores do Departamento de Recursos 
Humanos deverão promover o controle individualizado7 de todas as verbas remuneratórias le-
galmente previstas, referente à: 

                                                 
5 Fazem parte da documentação: As portarias que citam o servidor, os decretos, as ordens de serviços, os termos de convê-
nio ou congênere, os atestados de saúde, requerimentos, relatórios internos que constem observações pessoais do servidor, e 
outros documentos que influenciem na sua carreira. 
6 Ao conceder  qualquer uma das licenças listadas deve-se observar o que diz a Lei. 
7 Caso o sistema informatizado gere relatórios individualizados dos eventos, este item poderá ser dispensado, no entanto 
recomenda-se a manutenção de arquivos com os relatórios. 
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I. Vencimento: valor fixado pela lei para cada cargo; 
 

II.  Adicionais: 
i. Abono Pecuniário; 

ii.  Adicionais de Produtividade; 
iii.  Ajuda de custo; 
iv. Dedicações Exclusivas (para professores); 
v. Férias; 

vi. Horas Extras; 
vii.  Horas suplementares; 
viii.  Insalubridade e periculosidade; 
ix. Noturno; 
x. Progressões de classe e de nível; 

xi. Requerimentos indeferidos; 
xii. Salário família; 
xiii.  Salário Maternidade; 

 
III.  Gratificações: 

i. Gratificação natalina ou 13º Salário; 
ii.  Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramen-

to; 
 

IV.  Descontos: 
i. Consignação em folha; 

ii.  Contribuição sindical, SSPMB mensal e Compulsória8 
iii.  Faltas; 
iv. Imposto de renda; 
v. Pensão alimentícia. 

vi. Pensão alimentícia; 
vii.  Previdenciário; 

 
6. Das Sindicâncias e Do Processo Administrativo Disciplinar 

 
a. Todas as ocorrências funcionais devem ser formalizadas e encaminhadas ao Departa-

mento de Recursos Humanos, para arquivamento junto à pasta funcional do servidor e tomadas 
às providências previstas na legislação municipal; 

b. Em caso de necessidade da abertura de Sindicância o pedido deverá ser formalizado 
pelo Secretario da Pasta junto ao Gabinete do Prefeito, com as justificativas; 

c. Caso o Prefeito aceite as justificativas e decida pela abertura do processo, ele fará des-

                                                 
8 A Contribuição Compulsória é descontada todo mês de março e serve para a manutenção das entidades sindicais. 
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pacho para Departamento de Recursos Humanos, e define via portaria os membros da comissão 
de sindicância, para os tramites legais seguintes; 

d. A Comissão de Sindicância deverá observar o que rege  a Lei 017/2007. A comissão 
tem como principal tarefa apurar a veracidade dos fatos, em seguida irá elaborar relatório indi-
cando o arquivamento do processo ou o encaminhamento de pedido para Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar 

e. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar também é instaurada via portaria, 
tem como missão apurar a responsabilidade do servidor(es) no ato apurado pela sindicância. A 
comissão ao final dos trâmites definidos pela Lei 017/2007, irá elaborar relatório onde constarão 
os fatos e as conclusões. O relatório será encaminhado para julgamento da autoridade superior, o 
Prefeito, que poderá ou não seguir as recomendações da comissão. 

f. Em todas as fases do processo deve-se garantir o direito de defesa do servidor ou ser-
vidores envolvidos.  

g. A documentação referente a comissões de sindicância deverá ser armazenada local se-
guro e o seu acesso deve ser restrito. 

 
 

7. Das Secretarias do Município: 
  

a. Encaminhar com antecedência à Secretaria de Administração a necessidade da contra-
tação justificando a sua finalidade e informando o prazo e o servidor a ser substituído; 

b. Verificar junto aos arquivos do Departamento de Recursos Humanos se a necessidade 
será coberta via contratação temporária ou concurso público; 

c. Manter o controle de férias, licença prêmio, licença médica e outros, quando da con-
tratação seja por: contrato temporário, seletivo, concurso publico, comissionado ou cargo de 
confiança; 

d. Manter controle de assiduidade e pontualidade dos servidores, emitindo relatórios re-
gulares do volume de faltas e atrasos apontados nas apurações de freqüência; 

e. Enviar relatórios para a Secretaria de Administração informando as alterações funcio-
nais e alterações em folha de pagamento; 

f. Manter diário de ocorrências das unidades sob sua responsabilidade com a finalidade 
de construir arquivos das rotinas diárias do setor; 

g. Encaminhar relatório de atividades ao Gabinete do Prefeito, de preferência com dados 
consolidados e quando necessárias notas explicativas. 

 
 

8. Da Secretaria Municipal de Administração  
 

a. Receber das Secretarias as solicitações de novas contratações, encaminhando ao Pre-
feito para deferimento ou não do pedido; 

b. Verificar junto aos arquivos do Departamento de Recursos Humanos se a necessidade 



Rua Campo Grande, 989 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 
FOLHA Nº 

10/13 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SRH_001/2010_1.0 

VIGÊNCIA: 
01/06/2010 

Aprovada em: 21/05/2010 Ato de Aprovação: Decreto N° 046/2010 Versão: 1.0 

SISTEMA: SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS – Recursos Humanos 

SETORES ENVOLVIDOS: Secretaria Municipal de Administração – Demais Secretarias 

 

 

será coberta via contratação temporária ou concurso público; 
c.  Controlar as despesas com pessoal, mantendo-as dentro dos limites permitidos pela 

legislação vigente; 
d. Elaborar e administrar em conjunto com as demais secretarias o quadro anual de férias 

dos servidores, emitindo relatórios financeiros quando necessário para a Secretaria de Finanças; 
e. Somente efetivar contratação mediante contrato administrativo quando não houver 

concursados aprovados para o cargo ou com justificativas fundamentadas pela autoridade com-
petente, sempre anexando às justificativas o parecer da assessoria jurídica; 

f. Seguir rigorosamente a ordem de classificação de cada cargo, quando da nomeação de 
servidores concursados, e que somente ocorrerá a nomeação mediante solicitação da Secretaria 
interessada; 

g. Manter controle eficaz e atualizado das convocações e nomeações de concursados, re-
lacionando os candidatos aprovados em cada grupo e as respectivas datas de convocação e no-
meação; 

h. Fixar ato de nomeação em quadro de avisos da Prefeitura ou no órgão de imprensa o-
ficial do Município; 

i. Orientar da obrigatoriedade da marcação diária de ponto eletrônico ou assinatura em 
livro de presença, a todos os servidores da administração, exceto para os ocupantes de cargos de 
Secretários ou status de Secretário e agentes políticos; 

j. Recomendar que o livro ou folha de freqüência fique sobre a responsabilidade do che-
fe imediato do servidor ou do Secretário da pasta, onde deverá ser assinada diariamente, devendo 
ser guardada 15 minutos após o inicio do expediente e 15 minutos após o encerramento perma-
necendo sob a responsabilidade da chefia imediata; 

k. Elaborar escala de servidores com direito a gozo férias e de licença prêmio, encami-
nhando a Secretaria em que o servidor está lotado; 

l. Orientar que o servidor deverá solicitar o gozo da licença prêmio até 03 meses antes, 
para que cada Secretaria se organize quanto a atribuições a ele conferidas; 

m. Orientar que as transferências de lotação de servidores somente ocorrerão nos seguin-
tes casos: 

I. para atender conveniência do serviço em área ou função prioritária, situação em 
que o servidor poderá ser requisitado pelo Secretário de Administração e realo-
cado no novo setor, ouvido o Prefeito Municipal.  

II.  a pedido do servidor, com anuência e aprovação dos responsáveis pelas duas 
Secretarias envolvidas e pelo Secretário Municipal de Administração com des-
pacho para inclusão na folha de pagamento do Setor onde está sendo alocado; 

III.  depois de autorizada, a solicitação de transferência deverá ser arquivada na pas-
ta funcional do servidor juntamente com a portaria de transferência; 

 
n. Organizar a avaliação de desempenho funcional dos servidores municipais, dentro dos 

critérios estabelecidos na Legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas respecti-
vas pastas funcionais dos servidores; 
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o. Verificar se as contratações temporárias estão precedidas de solicitação, com as devi-
das justificativas da necessidade da contratação, observando-se o disposto na Lei Municipal 
930/2005; 

p.   Manter controle dos contratos administrativos ordenados em pasta própria e por or-
dem cronológica de número; 

q. Dar publicação aos atos administrativos relativos a gestão de recursos humanos. 
 
 

9. Do Departamento de Recursos Humanos  
 

a. Quando da posse em concurso público e contratação temporária, verificar se o servi-
dor dispõe das documentações que constam no edital e na Lei 017/2007: 

b. Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos pertinentes ao setor de pes-
soal, tais como: Lei de Contratação Temporária, Estatuto dos Servidores, Leis Municipais de 
Reajuste e Revisão Geral, tabelas e instruções do INSS, pareceres jurídicos, Constituição Fede-
ral, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal; 

c. Manter controle de admissão e demissão dos servidores; 
d. Manter tabela e controle de contratações temporárias, demonstrando vigência do con-

trato, aditamento e acúmulos de cargos na administração legalmente; 
e. Encaminhar documentação ao órgão previdenciário e acompanhar procedimentos de 

aposentadorias em todas as suas fases; 
f. Manter controle sobre a lotação do pessoal em seus setores específicos; 
g. Manter controle da folha dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) 

em pastas separadas; 
h. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, atualização dos dados ca-

dastrais dos servidores concursados, disponibilizando formulário próprio, a ser preenchido pelo 
servidor e devolvido ao Departamento de Recursos Humanos.  As informações deverão ser or-
ganizadas em Banco de dados – Banco de Recursos Humanos – que deverá ser consultado nos 
casos de promoções a cargos de chefia, transferências de conveniência da administração, substi-
tuições e quaisquer outras oportunidades de valorização do servidor; 

i. Executar avaliação de desempenho funcional dos servidores municipais, dentro dos 
critérios estabelecidos na Legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas respecti-
vas pastas funcionais dos servidores; 

j. Manter atualizado mensalmente o lotacionograma; 
k. Verificar o cumprimento desta normativa, informando ao Controle Interno sempre que 

houver descumprimento da mesma. 
l. Manter em dia o envio de informações do Sistema APLIC ao TCE/MT; 

 
 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Cabe ao titular de cada unidade dar conhecimento desta norma aos servidores. 
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Todas as unidades da estrutura organizacional, nas administrações direta e indireta, além 
das autarquias, entidades que dispõe de servidores contratados pela Administração Pública Municipal, 
ficam sujeitas às regras estabelecidas nesta Instrução Normativa, no que tange a facilitação dos traba-
lhos de auditoria e as providências a serem adotadas, em decorrência dos trabalhos. 

Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de negligência 
dos procedimentos desta Instrução Normativa; 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à UCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 
é necessário o permanente reporte às leis pertinente ao assunto e suas alterações.  

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

Brasnorte – MT, 21  de Maio  de 2010. 
 
 
Aprovada em:  21/05/2010 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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ANEXO I 
  PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE 

Ficha de Avaliação de Funcionários 
Semestre/Ano 

 
Nome Servidor  
Cargo  
Secretaria   
Data de Nomeação  

Fatores Avaliativos 

1 2 3 4 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE - Comparecimento ao trabalho para execução das tarefas; Respeito 
a jornada de trabalho exigida;  Respeito aos horários de chegada ao trabalho.  

    

DISCIPLINA - Reconhecer as hierarquias de trabalho, e dentro dos princípios do respeito, executar as 
tarefas inerentes a sua função, sem criar constrangimentos e desordem. 

    

CAPACIDADE DE INICIATIVA - Capacidade de inovar e aprimorar os procedimentos e atividades no 
setor que trabalha. Capacidade de agir com presteza, independência e adequação diante de situações que 
fujam a rotina de trabalho. 

    

PRODUTIVIDADE - Capacidade para atender aos padrões de qualidade requeridos na sua função, consi-
derando: objetividade, precisão, clareza e atenção na sua execução. 

    

RESPONSABILIDADE – Responsabilidade no cumprimento das atribuições inerentes ao cargo, levando-
se em conta a seriedade, a dedicação e o interesse demonstrados no seu desempenho. Responsabilidade para 
com os compromissos assumidos no trabalho. 

    

LIDERANÇA - Capacidade de conduzir e integrar a equipe, através de uma relação de parceria com as 
pessoas, estimulando-lhes o crescimento e a auto-realização, dentro de um clima de motivação e moral 
elevados, no alcance dos objetivos. 

    

RELACIONAMENTO - Capacidade de se relacionar com as pessoas, considerando: atenção, cortesia, 
respeito, generosidade e polidez, buscando a melhoria no ambiente de trabalho. 

    

PARTICIPAÇÃO ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO - Predisposição para ação e para o esforço em 
prol da Instituição, quanto ao compartilhamento de valores entre esta e as pessoas que nela atuam, de forma 
que passem a buscar os objetivos organizacionais como algo pessoal. 

    

CRIATIVIDADE, ZELO E EFICIÊNCIA - Habilidade em administrar prazos e solicitações 
apresentando resultados satisfatórios mesmo diante de demandas excessivas.  Demonstrar zelo pelo 
patrimônio público e primar pela economia. 

    

RESPEITO E COMPROMISSO COM A INSTITUIÇÃO - Responsabilidade no cumprimento das 
atribuições inerentes ao cargo, levando-se em conta a seriedade, a dedicação e o interesse demonstrados no 
seu desempenho, bem como estar disposto a exercer atividades que contribuam para o bem de todos. 

    

 
1 – INSATISFATÓRIO 

2 – REGULAR 
3 – BOM 

4 – ÓTIMO 
 

Secretário Responsável    Servidor 
 
 
 

Responsável 
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I - FINALIDADE 
 

Dispor sobre a normatização dos procedimentos de controle dos bens patrimoniais, regula-
mentar ao fluxo operacional de movimentação dos bens móveis do Município de Brasnorte e atender 
os dispositivos legais vigentes; 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura do Município de 
Brasnorte, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e infor-
mações 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.  
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5.Sistema Administrativo 
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 cen-
tral, 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 poste-
riores, deva haver algum procedimento de controle. 
 
7.Procedimentos de Controle 

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformida-
de das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularida-
des ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público. 
 
8.Sistema de Controle Interno 

Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, e-
xecutados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da 
unidade responsável pela coordenação do controle interno. 

 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefei-

to do Município de Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Execu-
tivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 
e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 
1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elabo-
rada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de contro-
le interno e promover sua divulgação e implementação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Nor-
mativa. 
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2.Das Unidades Executoras: 
� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua forma-

tação, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração; 
� Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem neces-

sárias 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 à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo 
fiel cumprimento da mesma; 

� Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedi-
mentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, da-
dos e informações. 

 
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualiza-
ções, em especial no que tange à 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 ine-
rentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para a-
primoramento 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. 

 
 

VI - DOS OBJETIVOS: 
 

� Disciplinar e normatizar os procedimentos de controle dos bens patrimoniais do município; 
� Regulamentar o fluxo operacional de movimentação dos bens móveis do município; 
� Atender legalmente os dispositivos contidos nos Artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal nº 

4.320/64. 

 

 
VII - DOS PROCEDIMENTOS: 

 
1.  Da Aquisição dos Bens: 

a. Toda a aquisição de bens móveis ou imóveis deverá estar prevista na LDO e no Orçamento 
Anual no grupo de Despesas de Capital; 

b. O processo de compra deverá obedecer às exigências dispostas na lei 8.666/93 (lei de licita-
ções); 
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c. Todo o bem patrimonial comprado deverá ser precedido de uma Autorização de compra, cuja 
cópia deverá ser enviada a Comissão Permanente de Patrimônio. 
 

2.  Do Recebimento do Bem: 
a. Quando da chegada do bem, a Comissão de Patrimônio deverá ser avisada, para fins de confe-

rência, tombamento e registro; 
b. Uma cópia do documento do bem (nota Fiscal, Termo definitivo de Obra e/ou escritura públi-

ca), deverá ficar em poder da Comissão de Patrimônio para servir de registro; 
c. A primeira via do documento do bem, depois de conferida e assinada o recebimento pela Co-

missão de Patrimônio, receberá o carimbo “TOMBADO” e será datada, em seguida deverá ser 
encaminhada ao Departamento Contábil para fins de liquidação do empenho. 

3.  Do Registro no Sistema: 
a. A Comissão de Patrimônio de posse da segunda via ou cópia do documento do bem, lançará a 

entrada no Sistema Patrimonial preenchendo todos os campos solicitados no aplicativo e inse-
rindo um número de tombamento sobre a segunda via do documento do bem. 

b. Depois de lançado no Sistema Patrimonial, a segunda via do documento do bem será arquivada 
em pasta própria, por Secretaria. 
 

4. Tombamento do Bem: 
a. Depois de lançado no Sistema Patrimonial e gerado a etiqueta de numeração, a Comissão de 

Patrimônio deverá colar a etiqueta ou plaqueta no bem; 
b. A Comissão de Patrimônio deverá certificar-se de que a identificação (plaqueta ou etiqueta de 

numeração patrimonial) ficou bem colada e de fácil visualização. 

Obs.: No caso de carteiras e mesas escolares além da etiqueta deverá ser escrito com pincel atômico a numeração 
patrimonial na parte inferior do acento e na parte inferior da mesa, respectivamente. 

 

c. Após a identificação dos bens deverá ser emitido um Termo de Responsabilidade e colher assi-
natura do responsável pela guarda dos bens. 

d. Nos casos dos bens entregues diretamente as secretarias, a Comissão de Patrimônio deverá ser 
comunicada para colocar as plaquetas e emitir o Termo de Responsabilidade. 
 

5. Da Transferência ou Cedência de Bens: 
a. Nenhum bem patrimonial poderá ser transferido de um órgão para outro, ou de uma unidade 

para outra, sem a emissão da Guia de Transferência Patrimonial em três vias, as quais deverão 
ser arquivadas, uma no órgão ou unidade de origem do bem, uma no órgão ou unidade de des-
tino e outra pela Comissão de Patrimônio (anexo I); 

b. A Guia de Transferência Patrimonial deverá ser solicitada a Comissão de Patrimônio antes da 
efetiva movimentação do bem; 

c. As cedências ou empréstimos de bens móveis pertencentes ao município para terceiros somen-
te ocorrerão quando autorizados pelo Prefeito, depois de cumpridas as exigências legais e cele-
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brado Termo de Cedência (anexo II); 
d. A Comissão de Patrimônio remeterá o processo que autoriza a cedência ao Departamento Con-

tábil, para a escrituração no Sistema Compensado da responsabilidade da guarda dos bens pela 
entidade beneficiada; 

e. A entidade beneficiada com o empréstimo terá tratamento de Unidade Administrativa recebe-
dora, ficando a ficha de classificação por Órgão arquivada em seu nome; 

f. Através da Guia de Transferência, a Comissão de Patrimônio deverá alterar no Sistema a res-
ponsabilidade pela guarda do bem. 

g. Os servidores responsáveis pelos bens, quando da sua saída por exoneração, mudança de cargo, 
mudança de setor e etc., fica obrigatória a prestação de contas dos bens sob sua guarda ao novo 
servidor que entrar. 
 

6.  Da Baixa de Bens Considerados Imprestáveis: 
a. Os bens móveis considerados imprestáveis, em desuso, obsoletos, ou outra razão, serão reco-

lhidos ao Almoxarifado; 
b. Os responsáveis pelos bens deverão propor, em Processo Administrativo ao Secretário de Ad-

ministração, o destino a ser dado aos bens, relacionando-os com os devidos códigos de identi-
ficação numeral e o estado em que se encontram; 

c. O Secretário de Administração solicitará à Comissão de Patrimônio, nomeada através de Porta-
ria, parecer sobre as condições dos bens relacionados e o destino sugerido; 

d. Sendo o parecer da Comissão favorável e homologado pelo Prefeito, será dado aos bens o des-
tino proposto, procedendo a Comissão de Patrimônio seus registros de baixa; 

e. A Comissão de Patrimônio adotará os seguintes procedimentos: 
1) Retirará dos bens o código de identificação numeral inutilizando-os; 
2) Registrará no Sistema, no Campo “Baixa”, o motivo, número do processo, data e todas 

as demais informações exigidas no aplicativo; 
3) Extrairá do processo cópia da autorização do Prefeito e a relação de bens baixados e ar-

quivará na pasta ”Responsáveis pela Guarda de Bens Patrimoniais“; 
4) Colocará no processo o carimbo “Tombado“ e o enviará para o Departamento Contábil 

para fins de escrituração contábil da desincorporação dos bens. 

 
7.  Do parecer da Comissão Patrimonial: 

a. O parecer da Comissão Patrimonial poderá ser: 
1) De doação de alguns bens; 
2) De recuperação de outros; 
3) De alienação através de Leilão Oficial; 
4) De inutilização. 

b. Em qualquer um dos casos sugeridos pela comissão, o parecer deve ser homologado pelo pre-
feito, deverão ser seguidos os procedimentos adequados a cada sugestão aprovada. 
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8. Da reavaliação dos Bens Patrimoniais: 
a. A determinação de reavaliar os bens será solicitada pela Comissão de Patrimônio através de 

Processo Administrativo e será efetuada pela Comissão de Reavaliação de Bens Patrimoniais 
nomeada pelo Prefeito; 

b. A Comissão de Patrimônio relacionará por Unidade Administrativa, no formulário “Relação de 
Bens Patrimoniais”, os bens sob a responsabilidade de cada uma delas, de acordo com a lista-
gem emitida pelo Sistema; 

c. A Comissão de Reavaliação, a vista de cada um dos bens patrimoniais e de acordo com os cri-
térios estabelecidos, determinará o valor da reavaliação; 

d. Para a reavaliação dos bens serão adotados os seguintes critérios: 
1) Para os bens móveis em bom estado de conservação, 80% do valor de mercado; 
2) Para os bens móveis em estado regular, 50% do valor de marcado; 
3) Para os bens móveis em mau estado, 20% do valor de mercado; 
4) Para os bens imóveis será adotada a estimativa do valor de mercado do bem; 

e. Depois de efetuado o levantamento de reavaliação, o processo será encaminhado a Comissão 
de Patrimônio que adotará as seguintes providências: 

1) Extrairá cópia das relações de avaliação; 
2) Colocará no processo o carimbo de “Tombado” e o enviará para o Departamento Con-

tábil para atualizar os registros; 
3) Pelas relações de reavaliação atualizará os registros no Sistema; 
4) Arquivará as relações de reavaliação na pasta de “Responsáveis pela Guarda de Bens 

Patrimoniais“ da respectiva Unidade Administrativa. 
 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Em nenhuma hipótese os bens móveis podem ser transferidos, cedidos, emprestados ou re-
colhidos sem a emissão da Guia de Transferência Patrimonial; 

Todo e qualquer recebimento de bem móvel ou imóvel deverá ser conferido e identificado 
pela Comissão de Patrimônio nos termos dos itens da seção VII item 2 definido por esta Norma. 

A guarda e o zelo pelos bens, serão sempre de responsabilidade do chefe da Unidade Ad-
ministrativa em que o bem estiver alocado; 

As relações de guarda e responsabilidade de bens emitidos pelo Sistema Patrimonial, deve-
rão ser sempre atualizadas; 

Obs.: Para que seja atendido na íntegra esse item, é necessário que se emita uma nova relação no Sistema a cada 
vez que houver movimento naquela Unidade Administrativa. 

A cada final de mandato deverá ser feita uma relação completa dos bens e, elaborada uma 
ata de transmissão de bens que será assinada pelos Prefeitos (o que deixa a gestão e o que inicia nova 
gestão); 

Ao proceder o ato de exoneração, ou troca por qualquer motivo dos Titulares das unidades 
responsáveis pelos bens, o Setor de Recursos Humanos exigirá documento que comprove a regularida-
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de da situação patrimonial das Unidades sob sua responsabilidade, expedida pela Comissão Permanen-
te de Controle Patrimonial da Prefeitura do Município de Brasnorte. 

Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto a 
Comissão de Patrimônio e o Controle Interno. 

 

 
Brasnorte – MT, 09 de Abril de 2010. 

 
 
 
 
Aprovada em: 09/04/2010 
 
 
  
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA_001/2010 

VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO 
(Anexo à IN SPA_001/2010) 

 
Ponto de Controle:            1 Verificação das Aquisições dos Bens 
Documento Base:               Processo de compra 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

1.1 Todas as aquisições de bens móveis ou i-
móveis foram prevista na LDO e no Orçamento 
Anual no grupo de Despesas de Capital? 

      

1.2 Os processos de compras estão obedecendo 
às exigências dispostas na lei 8.666/93 (lei de 
licitações)? 

      

1.3 Todos os bens patrimoniais comprados fo-
ram precedidos de uma Autorização de com-
pra, cuja cópia foi enviada a Comissão Perma-
nente de Patrimônio? 

      

 
Ponto de Controle:                2 Verificação do Recebimento dos Bens 
Documento Base:                  Registro e Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

2.1 Quando da chegada do bem, a Comissão de 
Patrimônio foi avisada, para fins de conferên-
cia, tombamento e registro? 

      

2.2 Uma cópia do documento do bem, ficou em 
poder da Comissão de Patrimônio para servir de 
registro? 

      

2.3 A primeira via do documento do bem, de-
pois de conferida e assinada o recebimento pela 
Comissão de Patrimônio, recebeu o carimbo 
“TOMBADO” e foi datada, em seguida enca-
minhada ao Departamento Contábil para fins de 
liquidação do empenho? 

      

 
 

Ponto de Controle:               3 Verificação de registros no sistema  
Documento Base:                Relação de Bens Patrimoniais e Arquivo do Patrimônio 
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Procedimento de Controle S N NA Verificado 
por 

Data Rubrica 

3.1 A Comissão de Patrimônio de posse da se-
gunda via ou cópia do documento do bem, lan-
çou a entrada no Sistema Patrimonial preenchen-
do todos os campos solicitados no aplicativo e 
inseriu um número de tombamento sobre a se-
gunda via do documento do bem? 

      

3.2 Depois de lançado no Sistema Patrimonial, a 
segunda via do documento do bem foi arquivada 
em pasta própria, por Secretaria? 

      

 
Ponto de Controle:              4 Verificação do Tombamento dos Bens 
Documento Base:               Arquivo do Patrimônio e Bens Patrimoniais 

Procedimento de Controle S N NA Verificado 
por 

Data Rubrica 

4.1 Depois de lançado no Sistema Patrimonial e 
gerado a etiqueta de numeração, a Comissão de 
Patrimônio colocou a etiqueta ou plaqueta no 
bem? 

      

\       
4.3 Após a identificação dos bens foi emitido um 
Termo de Responsabilidade e colhido assinatura 
do responsável pela guarda dos bens?  

      

4.4 Nos casos dos bens entregues diretamente as 
secretarias, a Comissão de Patrimônio foi comu-
nicada para colocar as plaquetas e emitir o Termo 
de Responsabilidade? 

      

 
Ponto de Controle:              5 Verificação da Transferência ou Cedência de Bens  
Documento Base:                Arquivo do Patrimônio e Recursos Humanos 

Procedimento de Controle S N NA Verificado 
por 

Data Rubrica 

5.1 Nenhum bem patrimonial foi transferido de 
um órgão para outro, ou de uma unidade para 
outra, sem a emissão da Guia de Transferência 
Patrimonial em três vias, as quais foram arquiva-
das, uma no órgão ou unidade de origem do bem, 
uma no órgão ou unidade de destino e outra pela 
Comissão de Patrimônio? 
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5.2 A Guia de Transferência Patrimonial foi soli-
citada a Comissão de Patrimônio antes da efetiva 
movimentação do bem? 

      

5.3 As cedências ou empréstimos de bens móveis 
pertencentes ao município para terceiros, foram 
autorizados pelo Prefeito, depois cumpridas as 
exigências legais e celebrado Termo de Cedên-
cia? 

      

5.4 A Comissão de Patrimônio remeteu o proces-
so que autoriza a cedência ao Departamento Con-
tábil, para a escrituração no Sistema Compensa-
do da responsabilidade da guarda dos bens pela 
entidade beneficiada? 

      

5.5 A entidade beneficiada com o empréstimo 
teve tratamento de Unidade Administrativa rece-
bedora, ficando a ficha de classificação por Ór-
gão arquivada em seu nome? 

      

5.6 Através da Guia de Transferência, a Comis-
são de Patrimônio alterou no Sistema a responsa-
bilidade pelas guardas dos bens? 

      

5.7 Os servidores responsáveis por bens, quando 
da sua saída por exoneração, mudança de cargo, 
mudança de setor e etc., prestaram contas dos 
bens sob sua guarda ao novo servidor que en-
trou? 

      

 
Ponto de Controle:              6 Verificação da Baixa de Bens Considerados Imprestáveis 
Documento Base:               Almoxarifado, Processo Administrativo e Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

6.1 Os bens móveis considerados imprestáveis, 
em desuso, obsoletos, ou outra razão, foram reco-
lhidos ao Almoxarifado? 

      

6.2 Os responsáveis pelos bens propuseram, em 
Processo Administrativo ao Secretário de Admi-
nistração, o destino a ser dado aos bens, relacio-
nando-os com os devidos códigos de identifica-
ção numeral e o estado em que se encontram? 

      

6.3 O Secretário de Administração solicitou à 
Comissão de Patrimônio, parecer sobre as condi-
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ções dos bens relacionados e o destino sugerido? 
6.4 Quando os pareceres da Comissão de Patri-
mônio foram favoráveis e homologados pelo 
Prefeito, foi dado aos bens o destino proposto, 
procedendo a Comissão de Patrimônio seus re-
gistros de baixa? 

      

6.5.1 A Comissão de Patrimônio retirou dos bens 
os códigos de identificação numeral inutilizando-
os? 

      

6.5.2 A Comissão de Patrimônio registrou no 
sistema, no campo “Baixa”, o motivo, número do 
processo, data e todas as demais informações 
exigidas no aplicativo? 

      

6.5.3 A Comissão de Patrimônio extraiu do pro-
cesso cópia da autorização do Prefeito e a relação 
de bens baixados e arquivaram na pasta ”Res-
ponsáveis pela Guarda de Bens Patrimoniais“? 

      

6.5.4 A Comissão de Patrimônio colocou no pro-
cesso o carimbo “Tombado“ e o enviaram para o 
Departamento Contábil para fins de escrituração 
contábil da desincorporação dos bens? 
 

      

 
Ponto de Controle:              7 Verificação do parecer da Comissão Patrimonial  
Documento Base:                Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

7.2 Os pareceres expedidos Pela Comissão de 
Patrimônio, foram homologados pelo prefeito e 
foram seguidos os procedimentos adequados a 
cada sugestão aprovada? 

      

 
Ponto de Controle:              8 Verificação da reavaliação dos Bens Patrimoniais                                           
Documento Base:                Processo Administrativo e Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

8.1 A determinação de reavaliar os bens foi soli-
citada pela Comissão de Patrimônio através de 
Processo Administrativo e foi efetuada pela Co-
missão de Reavaliação de Bens Patrimoniais no-
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meada pelo Prefeito? 
8.2 A Comissão de Patrimônio relacionou por 
Unidade Administrativa, no formulário “Relação 
de Bens Patrimoniais”, os bens sob a responsabi-
lidade de cada uma delas, de acordo com a lista-
gem emitida pelo Sistema? 

      

8.3 A Comissão de Reavaliação, a vista de cada 
um dos bens patrimoniais e de acordo com os 
critérios estabelecidos, determinou o valor da 
reavaliação? 

      

8.4.1 Para os bens móveis em bom estado de 
conservação, foi reavaliado em 80% do valor de 
mercado? 

      

8.4.2 Para os bens móveis em estado regular, foi 
reavaliado em 50% do valor de marcado? 

      

8.4.3 Para os bens móveis em mau estado, foi 
reavaliado em 20% do valor de mercado? 

      

8.4.4 Para os bens imóveis será adotada a estima-
tiva do valor de mercado do bem? 

      

8.5 Depois de efetuado o levantamento de reava-
liação, o processo foi encaminhado a Comissão 
de Patrimônio? 

      

8.5.1 A Comissão de Patrimônio extraiu cópia 
das relações de avaliação? 

      

8.5.2 Colocou no processo o carimbo de “Tom-
bado” e o enviou para o Departamento Contábil 
para atualizar os registros? 

 
 
 

     

8.5.3 Pelas relações de reavaliação atualizou os 
registros no Sistema? 

      

8.5.4 Arquivou as relações de reavaliação na 
pasta de “Responsáveis pela Guarda de Bens 
Patrimoniais“ da respectiva Unidade Administra-
tiva? 
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GUIA DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL 
ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA_001/2010 

  
Nº. DE CONTROLE _____/_____ 

 
DE: 

 
PARA: 
 
Nº. DO PATRIMÔNIO:_________________  
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
DATA:____/____/____  
  

DATA:____/____/____ 
 
 
 
 

________________________ 
ASSINATURA DO REMETENTE 
 

DATA____/____/____ 
 
 
 
 

___________________________ 
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO 

TRANSFERÊNCIA LANÇADA EM: 
DATA____/____/____ 

 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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TERMO DE CEDÊNCIA 
ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA_001/2010 

  
Nº. DE CONTROLE _____/_____ 

  
DE: 

SETOR: 

PARA: 
 

RELAÇÃO DE BENS CEDIDOS: 
 

Código Descrição 
  
  
  
  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

 
REMETI EM:____/____/____ 

 
 
 
 

________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

RECEBI EM: ____/____/____ 
 
 
 
 

___________________________ 
RECEBEDOR 

RECEBI EM: ____/____/____ 
 
 
 
 

__________________________ 
COMISSÃO DE PATRIMONIO 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a se-
rem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de pro-
cedimentos de controle. 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura Municipal de Brasnor-

te, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e informações 
em meio documental ou informatizado. 

 
III – CONCEITOS 

 
1. Despesa Pública 

Os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis específicas e destinados à execução de o-
bras e serviços e a aquisição de bens, com a finalidade de realizar os objetivos da administração. 

 
2. Contrato 

Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, 
em que haja um acordo  de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recípro-
cas. 
 
3. Empenho 

Ato emanado de autoridade competente que cria para o Município obrigação de pagamento 
pendente de implemento de condição, importando tal ato na dedução do valor da despesa a ser execu-
tada da dotação consignada no orçamento para a ela fazer face. 
 
4. Nota de Empenho 

É o documento que se extrai do ato de realização do empenho, constituindo-se em garantia 
de pagamento que se dá ao fornecedor, prestador de serviços etc., desde que cumpridas as respectivas 
condições autorizativas  do adimplemento da referida obrigação pelo Município.  
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefei-
to Municipal de Brasnorte, no sentido da implantação do Sistema de Controle Interno no Executivo, 
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sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e 8° 
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Municipal n.º 1094 de 
21 de Dezembro de 2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elabo-
rada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de contro-
le interno e promover sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Nor-
mativa. 

 
2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elabo-
ração, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração; 

� Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem neces-
sárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua melhoria, tendo em vista, principalmente, o a-
primoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

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

� Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedi-
mentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, da-
dos e informações. 

 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualiza-
ções, em especial no que tange à 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 ine-
rentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para a-
primoramento dos controles ou mesmo a implantação 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. 

 
VI – OBJE TIVOS: 
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� Disciplinar e normalizar os procedimentos de controle do sistema de contabilidade do municí-
pio; 

� Atender legalmente os dispositivos contidos na Lei Federal nº 4.320/64 e demais legislação 
pertinente. 

 
VII – PROCEDIMENTOS: 

1. Da Contratação: 
a) As despesas com a execução de obras e serviços e a aquisição de bens, quando contra-

tadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, exceto nos casos expressa-
mente definidos na Lei 8666/93; 

b) A contratação de obras, serviços e aquisição de bens somente poderá ocorrer quando 
houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento destas obrigações, a se-
rem realizadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma (art.7º, 
§ 2º, II da Lei nº. 8666/93); 

c) Após a conclusão do processo licitatório e antes da lavratura e assinatura do contrato, 
deverá ser efetuado o empenho, de forma a garantir a necessária reserva orçamentária para fazer 
face ao total da despesa que está sendo contratada, dentro do exercício financeiro em curso, bem 
como a disponibilidade financeira para efetuar os pagamentos. 

 
2. Do Pagamento: 

a) Realizado o empenho1, a obrigação  de pagamento se estabelece, uma vez implemen-
tadas as condições para a sua efetivação; 

b) O implemento de condição de que trata este artigo, pressupõe a exigência de obriga-
ções a serem cumpridas pelo credor, de forma a credenciá-lo como recebedor; 

c) O estágio da despesa adequado para esse credenciamento, conforme art. 63 da Lei 
4320/64, é no momento da liquidação da despesa2. 

 
3. Do Empenho: 

a) O empenho é pressuposto indispensável que deve anteceder à realização de qualquer 
despesa (art. 60 da Lei nº. 4.320/64), não podendo exceder o limite dos créditos disponibilizados 
na respectiva dotação orçamentária, para o exercício em curso; 

                                                 
1 É a garantia do fornecedor ou prestador de serviços de que o Estado fez a necessária reserva orçamentária para fazer frente à despesa que está sendo 
contratada, ficando estabelecida a obrigação ao pagamento, desde que observadas as cláusulas contratuais.  

2 No momento da liquidação da despesa é que se verificará o direito adquirido do fornecedor de bens ou prestador de serviços, tomando por base as 
obrigações que deveriam ser cumpridas por ele, de forma a credenciá-lo como recebedor. São exemplos de obrigações a cumprir:  

a) nos casos de fornecimento de material, que os produtos adquiridos sejam entregues nas quantidades corretas, com as especificações adequadas e na(s) 
data(s) desejada(s), além de demais exigências previstas no contrato;b) nos casos de prestação de serviços, que os fins que deram origem à contratação 
sejam atingidos, tendo sido obedecidos os critérios estabelecidos, como prazos, formas de prestação do serviço, pessoal utilizado, e demais exigências 
previstas no contrato. 
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b) O acompanhamento dos créditos disponíveis na dotação orçamentária será realizado 
através do Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de Brasnorte; 

c) O empenho prévio deverá ser observado, inclusive, por ocasião de aditamentos de 
contratos, seja para prorrogar prazos, aumentar os quantitativos contratados, ou para o reajuste 
de seus valores; 

d) O empenho do valor correspondente às despesas geradas pelos aditamentos de que tra-
ta este artigo, deverá ser realizado no exato montante da mesma, ficando o seu processamento, 
entretanto, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira para a sua cobertura; 

e) O empenho poderá ser realizado nas seguintes modalidades, conforme o caso: 
I. Ordinário;  

II.  Global;  
III.  Estimativa.  

 
f) O empenho ordinário3 caracteriza a despesa: 

I. Cujo valor seja considerado líquido e certo para o credor;  
II.  Cujo valor total seja previamente conhecido;  

III.  Cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. 
 

g) Será realizado o empenho global4 para atender às despesas cujo pagamento ocorrerá 
parceladamente e, geralmente, em cada mês do exercício financeiro em curso, sendo o montante 
a ser pago previamente conhecido; 

h) Os valores das parcelas referentes à despesa realizada deverão estar compatíveis com 
a disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria; 

i) O empenho por estimativa5 destina-se a atender  a despesa de valor não quantificável 
durante o exercício, ou seja, quando não se pode determinar previamente o montante exato a ser 
pago; 

j) Para estimar os valores  das despesas a serem realizadas, deve-se proceder a um estu-
do de previsão que permita a maior proximidade possível da realidade; 

k) No caso de despesas empenhadas na modalidade estimativa, seu valor exato somente 
será conhecido no final de sua execução, podendo ocorrer os seguintes casos: 

                                                 
3
 O empenho ordinário poderá ser realizado, por exemplo, na aquisição de uma quantidade determinada de bens, onde o valor unitário e o valor total são 

conhecidos, e o pagamento ocorrerá de uma só vez.  
 
4 São exemplos de gastos que se utilizam do empenho global:  
a) compra de materiais com entregas e correspondentes pagamentos de forma parcelada;  
b) aluguel de máquinas, equipamentos e imóveis, cujo valor a ser pago, mensalmente, seja conhecido, bem como o valor total, objeto do contrato;  
c) serviços de limpeza e conservação onde o valor do pagamento, mensal, seja conhecido, bem como o valor total do contrato. 
 
5 São empenháveis por estimativa: 
a) energia elétrica; 
b) telefone; 
c) água; 
d) adiantamentos, etc. 
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I. Se a estimativa for menor que o valor da despesa a ser realizada, caberá efetuar 
empenho complementar da diferença;  

II.  Se a estimativa empenhada for maior que o valor da despesa realizada, caberá 
anulação da parte referente à diferença, revertendo esta à dotação por onde cor-
reu a despesa. 
 

l) O empenho complementar  de que trata este artigo deverá ser efetuado previamente à 
realização da despesa, no período correspondente; 

m) O empenho será processado mediante emissão de documento denominado “Nota de 
Empenho”, que deverá conter as seguintes informações: 

I. Identificação do credor, onde deverá constar seu nome, endereço e CPF/CNPJ;   
II.  Especificação da despesa (isto é, a classificação da despesa, segundo o plano de 

contas);  
III.  Valor da despesa, em algarismos e por extenso;      
IV.  Descrição dos materiais adquiridos ou dos serviços contratados;   
V. Dedução da importância empenhada do saldo da dotação pela qual se fez o em-

penho.  

 

4. Da Habilitação do Credor e Documentos: 
a) A identificação do credor, quando se tratar de pessoa jurídica, deverá corresponder à 

empresa vencedora do certame, que irá fornecer o bem ou prestar o serviço;                                                                           
b) A Nota Fiscal ou Fatura a ser emitida pelo fornecedor do bem ou prestador do serviço 

deverá conter informações idênticas às constantes do procedimento licitatório do qual participou 
e termo contratual, tais como endereço e CNPJ; 

c) Para fins de edital do procedimento licitatório, desejando a Administração disciplinar 
o caso em que a empresa filial entrega o objeto e emite nota fiscal com seu CNPJ, diverso do da 
matriz que venceu a licitação, deverá fazer constar que se a empresa participante do certame de-
sejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação execute o futuro con-
trato, a regularidade fiscal auferida deverá ser a de ambos os estabelecimentos, o que exigirá a 
apresentação das certidões necessárias; 

d) Havendo a necessidade, no decorrer da  execução contratual, de se modificar a sede da 
empresa fornecedora do bem ou serviço, desde que haja a previsão no instrumento convocatório 
de que trata o parágrafo anterior, deverá ser providenciada, previamente, a alteração do contrato, 
para que sejam contempladas as informações do estabelecimento prestador; 

e) A alteração contratual proceder-se-á  através de “Termo Aditivo” ao respectivo con-
trato, conforme modelo constante do Anexo I, que integra esta Instrução Normativa, e de anula-
ção do empenho existente e emissão de  prévio empenho a favor do estabelecimento prestador, 
objeto do referido termo; 

f) A especificação da despesa de que trata o inciso II do item 3. m) será atendida medi-
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ante a discriminação completa, na “Nota de Empenho”, das seguintes classificações: 
I. Classificação institucional (unidade orçamentária);  

II.  Classificação funcional-programática (projeto/atividade);  
III.  Classificação econômica da despesa (natureza da despesa);  
IV.  Classificação segundo a natureza da receita (fontes);  
V. Ação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

 
g) A informação de que trata o inciso IV do item 3. m) deverá corresponder à exata dis-

criminação do material adquirido ou do serviço contratado, com a finalidade de não haver diver-
gência entre a informação contida na Nota Fiscal ou Fatura, emitida pelo contratado, no empe-
nho e no termo contratual. 

I. No campo “descrição”, a que se refere este artigo, deverá constar ainda6:  
a. Marca do produto que está sendo adquirido, quando for o caso;  
b. Data da autorização da despesa pelo respectivo ordenador; 
c. Número da folha do processo onde se encontra a autorização da despesa. 

 

5. Das Alterações Contratuais 
a) As alterações contratuais a seguir indicadas implicarão, necessariamente, na modifica-

ção do respectivo empenho, podendo ocorrer a anulação total ou parcial do mesmo ou, ainda, a 
emissão de empenho complementar, para adequação à nova situação: 

I. Rescisão; 
II.  Modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de  acréscimo  ou supressão 

de quantitativos;  
III.  Revisão; 
IV.  Reajuste; 
V. Prorrogação. 

 
b) Quando se tratar de rescisões contratuais, decorrentes dos motivos previstos nos arts. 

78 e 79 da Lei 8666/93, deverá ser providenciada a anulação do saldo de empenho existente, pa-
ra que o recurso, antes reservado a esta despesa, retorne à dotação orçamentária de origem e seja 
disponibilizado para outros gastos; 

c) A anulação total do valor do empenho de que trata este artigo, será formalizada atra-
vés da emissão de Nota de Cancelamento de Empenho própria, emitida através do Sistema In-
formatizado da Prefeitura; 

d) A modificação do valor contratual em razão de acréscimo ou supressão de quantitati-
vos do objeto poderá ocorrer quando: 

                                                 
6 A descrição dos serviços contratados ou bens adquiridos, deverá especificar o objeto do contrato adequadamente, inserindo as informações essenciais 
que os identifiquem, evitando utilizar siglas ou abreviaturas que não sejam de uso comum e dificultem o entendimento da especificação, bem como repetir 
informações que já existam em outros campos de empenho, como o nome do credor, o número do processo, o CPF/CNPJ, etc. 
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I. Houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos;   

II.  O acréscimo de quantitativos for conveniente, em face da vantagem do preço; 
III.  A supressão de quantitativos for conveniente, em face da não economicidade do 

preço ou para diminuição de gastos públicos.   
 

e) As alterações contratuais de que trata este artigo são permitidas somente para despesas 
empenhadas nas modalidades global ou por estimativa, sendo realizadas com base na “Planilha 
de Quantitativos e Custos Unitários e Globais” consignada no respectivo contrato, a qual será al-
terada para a adequação à nova necessidade e cálculo do novo valor contratual decorrente da al-
teração; 

f) As supressões e/ou acréscimos do valor inicial do contrato serão permitidas nas se-
guintes hipóteses7: 

I. No caso de obras, serviços ou compras,  até o limite de 25%,  (vinte e cinco por 
cento) para acréscimos e supressões contratuais;  

II.  No caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para acréscimos contratuais. 
 

g) Havendo acordo entre as partes, as supressões contratuais acima de 25% poderão ser 
processadas, do contrário, ficarão limitadas a este percentual8; 

h) As supressões contratuais de que tratam os arts “r)”  e “s)” desta Instrução Normativa 
serão efetuados mediante anulação,  no exato valor da despesa que se deseja cancelar, cujo pro-
cedimento resultará na  emissão, através do sistema, da Nota de Cancelamento de Empenho con-
signando o exato valor cancelado, correspondente à supressão levada a efeito; 

i) Os valores anulados, na forma deste artigo,  serão revertidos, automaticamente, atra-
vés do sistema informatizado, para a dotação por onde correu a despesa, ficando novamente dis-
ponível para fazer frente a outros gastos; 

j) Os acréscimos contratuais, para serem processados, deverão possuir adequada reserva 
orçamentária e disponibilidade financeira, sendo obrigatória esta verificação antes da autoriza-
ção para aditar o contrato; 

k) Os acréscimos de que trata este artigo serão efetuados através de prévio empenho do 
valor correspondente à despesa gerada pelo aditamento; 

                                                 
7 Estabelece a Lei nº. 8.666/93, nos §§ 1º e 2º, do seu art. 65:  

"Art. 65 ........................................................................  
§ 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou com-
pras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o li-
mite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos .§ 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder aos limites estabelecidos no parágra-
fo anterior ". 

8 A supressão do percentual previsto no § 1º do art. 65 além dos 25% é possível, na hipótese de haver concordância do contratado. Entretanto não será 
possível, em hipótese alguma, o acréscimo além dos 25%, ainda que haja concordância do licitante e da Administração. Na primeira hipótese, temos 
interesses perfeitamente disponíveis; na segunda, interesses indisponíveis, os quais são informados por princípios vetores do direito público. 
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l) As alterações contratuais decorrentes de acréscimos e supressões irão sempre caracte-
rizar o aumento ou diminuição dos quantitativos contratados, mantendo inalterados os preços u-
nitários originalmente pactuados através de contrato entre as partes; 

m) A mudança nos quantitativos ensejará a alteração do valor contratual, que será apura-
do  através da aplicação dos quantitativos na “Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e 
Globais” respectiva e efetuado o cálculo com base nos valores unitários inicialmente acordados; 

n) A revisão do preço contratual (art. 65, II, d da Lei 8.666/93) de que trata o inciso III 
do art. “q)” será cabível quando houver necessidade de restabelecer a equação econômico-
financeira original do contrato; 

o) A equação econômico-financeira do contrato é configurada na relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a 
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento.   

I. O desequilíbrio econômico-financeiro  caracteriza-se pela comprovação de alte-
rações anormais dos custos contratuais, impossíveis de serem assimilados pela 
margem de lucro do contrato, podendo ser decorrente:  

a. da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de con-
seqüências incalculáveis;  

b. de força maior, caso fortuito ou determinação estatal que onera substan-
cialmente a execução do contrato. 
 

p) A revisão do preço contratual será feita mediante:  
I. Comprovação, pelo contratado, de que o contrato firmado  com a Administração 

sofreu alterações nos custos impossíveis de serem suportadas;   
II.  Análise, pela Administração, da solicitação de recomposição do equilíbrio, aca-

tando ou não o pedido do contratado;   
III.  Aplicação dos novos custos unitários na “Planilha de Custos” do contrato, para 

apuração do novo valor contratual, caso o pedido de recomposição do equilíbrio 
seja aceito pela Administração. 
 

q) A análise de que trata o inciso  II do art. “y)” deverá levar em conta o percentual de 
majoração do preço contratual almejado pelo contratado e as causas que levaram ao pedido, ca-
bendo ao Município:   

I. Autorizar a majoração do preço contratual;  
II.  Indeferir o pedido, justificadamente; ou  

III.  Negociar os percentuais com o contratado, quando procedente o pedido, mas os 
valores estiverem acima do mercado. 
 

r) O reajuste do preço  de que trata o inciso IV do art. “q)”, visa à atualização anual do 
valor contratual, mediante índices expressamente previstos no edital; 

s) Os reajustes contratuais serão efetuados mediante realização de empenho do valor cor-
respondente à despesa gerada, devendo  ser observada a existência de reserva orçamentária e 



Rua Campo Grande, 989– Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

9/11 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SCO_001/2010 

VIGÊNCIA: 
01/05/2010 

Aprovada em: 30/04/2010 Ato de Aprovação: Decreto N° 038/2010  Versão: 1.0 

SISTEMA: SISTEMA DE CONTABILIDADE 

SETORES ENVOLVIDOS: Unidade De Controle Interno, Secretaria de Finanças e Departamen-
to de Contabilidade. 

 

 

disponibilidade financeira para fazer face à despesa; 
t) A prorrogação contratual de que trata o inciso V do art. “q)”, visa ampliar o prazo de 

execução da despesa, inicialmente  previsto para o ajuste, podendo ser objeto da referida prorro-
gação:  

I. Os projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual;  

II.  A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, podendo ocorrer 
por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses;  

III.  O aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, podendo 
a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses. 
 

u) As prorrogações contratuais somente poderão ser celebradas se o contrato, cujo prazo 
se deseja estender, estiver dentro do seu período de vigência.  

v) A prorrogação irá ensejar a realização de empenho do valor correspondente à despesa 
gerada, a ser efetuado antes do término de vigência do contrato, devendo sempre ser observada a 
existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira correspondente.  

w) Consideram-se serviços de execução contínua9 aqueles de necessidade permanente da 
Administração, cuja paralisação afeta a normal prestação de serviços públicos essenciais ou oca-
siona prejuízos à Administração; 

x) A constatação de preços e condições mais vantajosas para a administração, a que se 
refere o inciso II do art. 30, que justifique a prorrogação contratual, será efetuada através de:   

I. Pesquisa de mercado que comprove que o(s) preço(s) ofertado(s) pelo contrata-
do são compatíveis com os preços praticados no mercado;  

II.  Análise das condições de pagamento estabelecidas entre o contratado e a Admi-
nistração, devendo ser comparada com as condições oferecidas pelo mercado;  

III.  Análise das condições de prestação do serviço, devendo ser feita pesquisa junto 
aos usuários para avaliar a qualidade dos serviços prestados e a viabilidade de 
sua prorrogação.  
 

y) Para a análise das condições de pagamento, deverá ser levado em consideração, no 
que couber:  

IV.  Prazo;  
V. Número de parcelas 

VI.  Juros;  
VII.  Atualizações 

VIII.  Descontos. 
 

                                                 
9  São exemplos de serviços executados de forma contínua:  

a) limpeza b) conservação c) manutenção d) vigilância e) segurança f) transporte de valores, cargas ou passageiros 
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VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Em casos especiais, previstos em legislação específica, poderá ser dispensada a emissão do 
documento “Nota de Empenho”; 

As alterações contratuais decorrentes de acréscimo ou supressão de quantitativos, revisão 
do preço contratual,  reajuste ou prorrogação somente poderão ser empenhadas após aprovação prévia 
da Departamento de Compras e Licitações, da Secretaria Municipal de Finanças. 

Todos os processos de aquisição de bens ou de contratação de serviços que sofrerem altera-
ção contratual no decorrer da execução da despesa, deverão, ser encaminhados ao Departamento de 
Compras e Licitações  pelas Secretarias Municipais, devidamente instruídos; 

É vedado o cancelamento de saldo de empenhos destinados à cobertura de despesas pen-
dentes ou não de implemento de condição, para as quais já tenham materializadas as obrigações de 
despesas contraídas pelo Poder Público; 

Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto ao 
Departamento de Contabilidade e o Controle Interno. 

Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a Administração Pública, 
é necessário o permanente reporte às leis pertinente ao assunto e suas alterações. Esta instrução entra 
em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Brasnorte – MT, 30 de Abril de 2010. 
 
Aprovada em: 30/04/2010 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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ANEXO I  

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. ________/______ 
 

Altera o CNPJ da empresa ____________, contratada pelo Município de 
Brasnorte através do instrumento contratual nº ________/____. 

 

   O Município de Brasnorte-MT, pessoa jurídica de Direito Público interno inscri-
to no CNPJ sob o nº. 01.375.138/0001-38, com sede na Rua campo Grande, 898, Bairro Nosso Lar, 
nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
__________________________, doravante nominado simplesmente MUNICÍPIO, e a empresa 
______________, representada por _______________, doravante nominada CONTRATADA, par-
tes estas devidamente qualificadas no contrato de nº. _________, firmado com fundamento no art. 
___ da Lei 8.666/93, resolvem, de comum acordo, e com fulcro na Instrução Normativa SCO nº. 
002/2009 da Secretaria Municipal de Finanças e Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, 
deste Município, que as obrigações assumidas pela CONTRATADA  são transferidas, integralmen-
te, e os exatos termos da avença acima identificada, à ____________ (matriz ou filial), sediada à 
Rua/Avenida _____________, nº. __, _______, cidade de ______/__, representada por 
____________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________. 
 
 
Avençam, ainda, que todas as demais cláusulas originais do contrato nº. _________ permanecem em 
pleno vigor, devendo ser rigorosamente observadas por ambas as partes pactuantes. E, por estarem 
assim acordadas, as artes assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo.  
 

Prefeitura de Brasnorte , ____ de __________ de 200_.  
__________________________________   
Prefeito Municipal   
________________________________  
Empresa  
Representante legal  
  
TESTEMUNHAS:   
1ª. ____________________________________  
CPF  
2º. ____________________________________  
CPF  
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I - FINALIDADE 
 

Dispor sobre as rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados por  
toda  a  Estrutura  Administrativa  do  Município,  quando  do  recebimento  de  recursos oriundos  de  
Convênios  ou  Instrumentos  congêneres,  no  que  se  refere  às  exigências  para celebração, controle 
e prestação de contas, visando à padronização das ações e implementação dos procedimentos de con-
trole. 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura do Município de 

Brasnorte, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e infor-
mações em meio documental ou informatizado.  

 
III - CONCEITOS 

 
1.Convênios  ou  Instrumentos  Congêneres 

Acordos  ou  ajustes  que  disciplinam  a transferência de recursos financeiros de órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta,  de  qualquer  esfera  de  governo,  para  órgão  
ou  entidade  da  Administração  Pública Municipal, visando à execução de programa de governo, en-
volvendo a realização de projeto, atividade,  serviço,  aquisição  de  bens  ou  evento  de  interesse  
comum  dos  partícipes  ou  da coletividade; 

 
2. Concedente 

Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera   de   go-
verno,   responsável   pela   transferência   de   recursos   financeiros   ou   pela descentralização dos 
créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio; 

 
3. Convenente 

Órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, com o qual a 
Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, pactua a execução de pro-
grama, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio; 

 
4. Interveniente 

Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera   de   go-
verno,   ou   entidade   privada   que   participa   do   convênio   para   manifestar consentimento ou 
assumir obrigações em nome próprio; 
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5. Executor  

Órgão da Administração Pública Municipal direta ou indireta, empresa pública ou socieda-
de de economia mista, de qualquer esfera de  governo, ou organização particular, responsável direta 
pela execução do objeto do convênio; 

 
6. Objeto 

Produto final do convênio ou instrumento congênere, observados o programa de trabalho e 
as suas finalidades; 

 
7.  Prestação  de  Contas 

Ato  pelo  qual,  os  responsáveis  por  uma  gestão,  demonstram  as despesas realizadas 
com recursos financeiros destinados à execução do objeto conveniado; 

 
8.  Procedimentos  de  Controle 

Procedimentos  inseridos  nas  rotinas  de  trabalho  com  o objetivo  de  assegurar  a  con-
formidade  das  operações,  visando  restringir  o  cometimento  de irregularidades e/ou ilegalidades e 
preservando o patrimônio público; 

 
9.  Termo  Aditivo 

Instrumento  que  tenha  por  objetivo  a  modificação  do  convênio  já celebrado, vedada a 
alteração do objeto aprovado; 

 
10. Unidades Executoras 

Todas as unidades da estrutura organizacional que se sujeitarão à observância   da   presente   
Instrução   Normativa   quanto   aos   procedimentos   pertinentes   à celebração, controle e prestação 
de contas de convênios e congêneres recebidos. 

 
11.   Fiscal de   Convênio 

Servidor público, previamente designado pela autoridade competente, para controlar, a-
companhar e fiscalizar a execução do convênio, de acordo com as orientações previstas nesta Instrução 
Normativa. 

 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefei-

to do Município de Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Execu-
tivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 
e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 
1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município e ainda, Instrução  Normati-
va  STN  01/1997, Instrução  Normativa  Conjunta  SEPLAN/SEFAZ/AGE  Nº  01/2007,  Arts.  38,  §  
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único,  73  e 116  da  Lei  8.666/1993,  Art.  2º  da  Lei  Federal  9.452/97,  Arts.  60  à  65  da  Lei  
4.320/1964, Resolução  01/2007  do  TCE/MT,  Instrução  Normativa  TCU  028/99  e  Portaria  
275/2000  do TCU. 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 
1.Das Unidades Executoras: 

� Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa;  
� Manter  a  Instrução  Normativa  à  disposição  de  todos  os  funcionários  da unidade, ve-

lando pelo fiel cumprimento da mesma; 
� Cumprir fielmente as  determinações da  Instrução Normativa,  em especial, quanto aos proce-

dimentos e sua padronização na coleta e geração de documentos, dados e informações; 
� Promover  discussões  técnicas  entre  as  unidades  executoras,  sempre  que  necessário rede-

finir rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle; 
� Elaborar  as  instruções  normativas  que  se  fizerem  necessárias,  obedecendo  sempre  à for-

matação estabelecida na Instrução Normativa IN_SCI_0012009_1-0, bem como mantê-las atu-
alizadas, objetivando   a   sua   otimização,   tendo   em   vista,   principalmente,   o   aprimo-
ramento   dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

� Submeter à apreciação da Unidade de Controle Interno a atualização ou elaboração de todas as 
Instruções Normativas; 

� Acompanhar a execução dos convênios ou instrumentos congêneres; 
� Realizar os procedimentos exigidos acerca da legislação a fim de obter à eficácia dos convê-

nios e congêneres; 
� Elaborar   as   prestações   de   conta   dos   recursos   recebidos,   nos   prazos   e   moldes esta-

belecidos nos termos de convênios ou congêneres; 
� Manter  todos  os  convênios  e  instrumentos  congêneres,  bem  como  suas  alterações  e pres-

tações de contas, lançadas no software do Sistema Administrativo – SAD, ou naquele que vier 
a substituí-lo; 

� Manter o arquivo da Unidade em devida ordem, juntando aos termos de convênios suas respec-
tivas prestações de contas e demais documentos pertinentes, com o objetivo de facilitar a loca-
lização sempre que solicitado. 

  
2. Da Assessoria Jurídica: 

� Avaliar a legalidade do plano de trabalho, contribuindo sempre que necessário, em sua elabo-
ração. 

 
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Atender às solicitações das unidades executoras, quanto ao fornecimento de informações no 
processo de atualização e elaboração das Instruções Normativas; 
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� Prestar  apoio  técnico  por  ocasião  dessas  elaborações  e  atualizações,  em  especial  no que 
tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de contro-
le; 

� Supervisionar a aplicação das Instruções Normativas; 
� Elaborar check-list de controle; 
� Através da  aplicação de  check-list, e  no que  couber de auditorias,  avaliar  a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes ao Sistema de Controle Interno, propondo alterações na 
Instrução Normativa para aprimoramento dos mesmos. 

 
4. Do Chefe do Poder Executivo Municipal e dos Diretores das Autarquias 

� Assinar os planos de trabalho e termos de convênios e congêneres; 
� Providenciar uma via do termo de convênio, após as assinaturas, sempre que possível. 
 
 

VI - DOS OBJETIVOS: 
 

� Disciplinar e normatizar os procedimentos de controle de consórcios; 
� Atender os dispositivos legais regulamentadores de consórcios e convênios; 
� Garantir o cumprimento dos termos de consórcios. 

 
VII - DOS PROCEDIMENTOS: 

 
1. As Secretarias Municipais, através de seus representantes legais, providenciarão o Plano de Traba-
lho/Projeto de  Captação  de  Recursos,  acerca  do  objeto  pleiteado,  que  conterá,  no mínimo, as 
seguintes informações: 

a. Justificativa para a celebração do convênio;  
b. Dados cadastrais das partes;  
c. Descrição completa do objeto;  
d. Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;  
e. Cronograma de execução, ou seja, as etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de 

início e fim; 
f. Cronograma de desembolso; 
g. Plano   de   aplicação   dos   recursos   a   serem   desembolsados   pela   concedente   e a con-

trapartida financeira do convenente, se for o caso; 
h. Declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, Direta e Indireta; 
i. Declaração de contrapartida, quando for o caso; 
j. Licença Ambiental,  quando  o  convênio  envolver  obras,  instalações  ou  serviços  que exi-

jam estudos ambientais previstos na legislação vigente; 
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k. Comprovação  do  exercício  pleno  dos  poderes  inerentes  à  propriedade  do  imóvel, medi-
ante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o convênio tiver 
por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel, admitindo-se, por interesse social,  
condicionadas  à  garantia  subjacente  de  uso  pelo  período  mínimo  de  vinte  anos,  as hipó-
teses  alternativas  descritas  nas  alíneas  do  inciso  IX  do  Art.  2º  da  Instrução  Normativa 
STN 01/1997; 

l. No  caso  de  obras,  instalações  ou  serviços,  deverá  constar  também  do  plano  de trabalho, 
o projeto básico contendo os elementos discriminados no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

m. Data e Assinatura devidamente identificada do responsável pelo órgão ou entidade. 
 
 

2.  O credenciamento e habilitação1 do Poder  Executivo  Municipal  junto  aos  Órgãos  ou Entidades 
concedentes, de qualquer esfera governamental, ficam a cargo do Departamento de Convênios, assim 
como a sua manutenção; 
 
3.  Compete  ainda  aos  representantes  legais  das  Secretarias,  a  verificação  dos  seguintes elemen-
tos: 

a. Indicação  de  que  os  recursos  requisitados  integram  programa  e  ação  constantes  do Plano 
Plurianual – PPA, a cargo da Secretaria, com as informações necessárias; 

b. Demonstração  de  que  o  benefício  solicitado  diz  respeito  ao  cumprimento  de  meta pre-
vista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

c. Identificação da dotação orçamentária, cujo saldo deverá ser suficiente para empenhar a despe-
sa a ser paga no exercício, quando for o caso; 

d. Demonstração   da   conformidade   do   gasto   pretendido   com   o   cronograma   de desem-
bolso financeiro correspondente a Secretaria; 

e. Se  o  convênio  estiver  relacionado  à  criação,  expansão  ou  aperfeiçoamento  de  ação go-
vernamental  que  acarrete  aumento  da  despesa  e  se  o  seu  valor  não  for  considerado irre-
levante,  conforme  definido  na  LDO,  para  os  fins  do  disposto  no  art.  16  da  Lei  de 
Responsabilidade  Fiscal,  cabe  à  unidade  solicitante,  com  o  apoio  e  assessoramento  da 
Diretoria de Planejamento e Orçamento providenciar: 

1) Estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  
em vigor; 

2) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com as ações constantes 
dos programas de PPA e com as prioridades e metas definidas na LDO. 

 

                                                 
1 Para credenciamento e habilitação na esfera Estadual vide artigos 3º e 4º da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN 
/SEFAZ/AGE Nº 01/2007, de 20 de Junho de 2007. 
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4. Estando o Plano de Trabalho/Projeto de Captação de Recursos, devidamente instruído com todos   
os   documentos   exigidos,   o   representante   da   secretaria,   autua   o   procedimento administrativo  
e  apresenta  ao  Prefeito,  momento  em  que  obterá  a  respectiva  assinatura  no documento, autori-
zando o pleito; 
 
5.  Autorizado pelo Prefeito, os originais do  Plano  de  Trabalho  e  dos  demais  documentos exigidos, 
são encaminhados ao Departamento de Convênios, devendo a Secretaria solicitante ficar com uma 
cópia de todos eles; 
 
6.  Os documentos citados no item anterior devem ser protocolados no Departamento de Convênios 
com antecedência mínima de 10 dias úteis, prazo necessário para os procedimentos competentes; 
 
7. De posse dos documentos recebidos, cabe ao responsável do Departamento de Convênios: 

 
a. Verificar  se  os  documentos  recebidos  contêm  as  informações  e  requisitos  exigidos para o 

pleito do objeto pretendido; 
b. Devolver   os   documentos   ao   responsável   da   Secretaria   solicitante,   caso   esteja in-

completo o plano de trabalho/Projeto de Captação de Recursos, ou verificada a ausência de 
qualquer  um  dos  requisitos  e/ou  documentos  necessários,  orientando  e  informando  clara  
e formalmente, para a devida complementação instrutiva; 

c. Realizar o devido cadastramento do mesmo no sistema de convênios correspondente (SIGCon, 
SICONV ou aquele que vier a substituí-los); 

d. Depois  de  devidamente  cadastrado,  providenciar  o  envio  físico  dos  documentos exigidos,   
ao   órgão   ou   entidade   concedente,   juntando-se   ao   processo   administrativo   o com-
provante do respectivo envio; 

e. Acompanhar a aprovação do plano de trabalho, junto ao órgão ou entidade a qual se busca o 
convênio, informando à Secretaria solicitante do andamento do processo, bem como de sua 
conclusão (aprovação ou reprovação); 

f. Solicitar,   formalmente   à   Tesouraria,   abertura   de   conta-corrente   específica   para rece-
bimento e movimentação desse recurso, quando couber; 

g. Providenciar um via do termo de convênio, junto ao órgão ou entidade, assim que o mesmo for 
assinado; 

h. Encaminhar  uma  cópia  do  termo  à  Secretaria  solicitante  para  acompanhamento  da exe-
cução,   e   outra   ao   Departamento   de   Licitações,   para   procedimentos   requerentes   de 
licitação, se for o caso; 

i. Acompanhar  a  publicação  do  extrato  do  termo  na  imprensa  oficial,  juntando  uma cópia 
ao processo; 

j. Realizar o devido lançamento do termo de convênio e de sua publicação no Sistema Informati-
zado, ou correspondente, até o dia 10 do mês subseqüente ao da assinatura; 
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8. Quando o objeto do convênio não compreender obra ou serviço de engenharia, a Secretaria solici-
tante providenciará, por ato do executivo, a designação de um servidor, subordinado àquela secretaria, 
que fará o acompanhamento da execução do referido convênio, quanto às obrigações e compromissos 
assumidos com a aplicação do recurso público; 
 
9.  Nos convênios  em  que  os  objetos  compreenderem  obras  ou  serviços  de  engenharia,  o acom-
panhamento da execução ficará a cargo do “fiscal de contrato”, cujas atribuições foram definidas pela 
Instrução Normativa Nº 016/2008, aprovada pelo Decreto Municipal 133/2008; 
 
10. Caberá ainda ao servidor designado, o acompanhamento da prestação de contas do objeto conveni-
ado, verificando os prazos, as normas legais, os documentos exigidos e instruindo o executor, sempre 
que necessário; 
 
11. Constatada qualquer irregularidade na execução do convênio, o servidor designado para acompa-
nhamento do mesmo, deverá informar tal fato imediata e formalmente ao Secretário 
da Pasta e/ou ordenador da despesa, sob pena de responsabilidade solidária; 
 
12.  Devidamente  celebrado  o  termo  de  convênio,  de  posse  de  uma  via,  ao  responsável  do de-
partamento de convênios compete ainda: 

a. Elaborar  e  enviar  as  prestações  de  contas,  parcial  e  final,  obedecendo  aos  prazos estabe-
lecidos no termo de convênio; 

b. Realizar o envio das prestações de contas, por meio de AR – Aviso de Recebimento (documen-
to   próprio   dos   correios),   ou   de   outra   forma   que   possibilite   o   controle   do recebi-
mento  (identificação  do  responsável)  da  mesma  no  órgão  concedente,  juntando  este 
comprovante de recebimento, quando do  retorno,  a cópia da  respectiva prestação de  contas 
arquivada no departamento; 

c. Compor  as  prestações  de  contas  com  todos  os  documentos  exigidos  no  termo  de convê-
nio, e quando não ocorrer à exigência no referido termo compor com, no mínimo, os seguintes 
documentos: 

1) Ofício de  encaminhamento da prestação de  contas, endereçado  ao chefe  máximo do 
órgão ou entidade concedente, informando o valor do qual se presta conta e o número 
da respectiva parcela; 

2) Cópia do plano de trabalho;  
3) Cópia do termo de convênio, com a indicação da data de sua publicação;  
4) Cópia dos termos aditivos, quando houver;  
5) Relatório de cumprimento do objeto;  
6) Relatório de execução físico-financeiro;  
7)  Demonstrativo   da   execução   da   receita   e   da   despesa,   evidenciando os recursos 

recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos 
recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos; 

8) Relação analítica dos pagamentos efetuados; 
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9) Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos); 
10) Cópia  do  termo  de  aceitação  parcial  ou  definitiva  da  obra,  dependendo  do  caso,  

ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando o instrumento objetivar a execução 
de obra ou serviço de engenharia; 

11) Cópia do despacho   adjudicatório   e   homologação   das   licitações   realizadas   ou 
justificativa  para  sua  dispensa  ou  inexigibilidade,  com  o  respectivo  embasamento 
legal, quando se aplicar; 

12) As despesas    serão    comprovadas    mediante    documentos    originais    fiscais    ou 
equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor, se for o caso, 
devidamente identificados com referência ao título e número do convênio; 

13) Cópia   da   respectiva   Nota   de   Empenho,   de   Liquidação   e   dos   cheques   e/ou 
comprovantes de pagamento; 

14) Extrato da conta bancária específica, emitido pelo banco e que contemple o período da 
vigência do convênio e sua respectiva conciliação; 

15) Demonstrativo   da   aplicação   dos   recursos   conveniados   no   mercado   financeiro, 
observando os requisitos previstos no art. 116, §§ 4º, 5º, 6º da Lei Federal 8.666/93, se 
for o caso; 

16) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pela concedente, 
se for o caso; 

d. Acompanhar a execução do cronograma de desembolso da contrapartida, solicitando formal-
mente à Tesouraria o depósito tempestivo, quando for o caso; 

e. Arquivar os processos em ordem cronológica, mantendo-os devidamente identificados de for-
ma a facilitar a localização dos mesmos sempre que necessário; 

 
f. Manter o arquivo do processo de convênios, juntando todos os documentos pertinentes (termo  

de  convênio,  termos  aditivos,  prestações  de  contas,  protocolo  de  recebimento  da presta-
ção de contas, declaração de aprovação e etc), pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da apro-
vação da prestação final ou da tomada de contas, a disposição dos órgãos de controle interno e 
externo; 

g. Colocar a disposição, para acesso via internet, no site www.brasnorte.gov.br, ou  naquele  que  
vier  a  substituí-lo,  até  o  último  dia  do  segundo  mês  subseqüente  ao  do recebimento2, in-
formações acerca dos recursos recebidos através de convênios, discriminados por  título,  indi-
cando  o  exercício  e  o  mês  do  recebimento;  o  montante  recebido  no  mês,  e acumulado  
no  exercício;  e  ainda  para  cada  um  dos  instrumentos,  o  número  original; concedente; ob-
jeto; valor do convênio; valor da contrapartida e prazo para cumprimento do objeto3. 

 

                                                 
2 Prazo estabelecido pela Instrução Normativa TCU 028/1999, art. 2º, I. 

3 De acordo com o item 2, I, II  e III  do anexo II  da Instrução Normativa TCU 028/1999, instituído pela Portaria 
275/2000 do TCU. 
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13. Havendo necessidade de análise e emissão de parecer, ficam estes à responsabilidade da Assessoria 
Jurídica do Município; 
 
14. Ao responsável da Tesouraria, compete: 

a. Quando formalmente solicitado, providenciar abertura  de  conta-corrente  específica para mo-
vimentação do recurso; 

b. Após a abertura da conta-corrente, acompanhar diariamente a efetivação do crédito; 
c. Tão   logo   seja   efetivado   o   crédito   informar,   imediata   e   formalmente,   aos 
d. Departamentos de Convênios e de Licitações, para providências acerca da licitação do objeto; 
e. De posse de uma cópia do termo de convênios, providenciar a aplicação dos recursos obede-

cendo aos prazos estabelecidos no referido termo, assim como controlar o desembolso da con-
trapartida obedecendo aos percentuais estabelecidos no mesmo documento, quando for o caso; 

f. Após o recebimento da primeira parcela ou da parcela única do recurso, providenciar extratos 
mensais da conta-corrente do convênio e encaminhar ao Departamento de Convênios, para fins 
de prestação de contas; 

 
15. Os recursos oriundos do Governo Federal deverão no prazo de dois dias úteis, contados da data do 
recebimento do recurso, ser informados à Câmara Municipal conforme preconiza o art. 2º da Lei Fede-
ral 9.452/97, pelo Departamento de Convênios; 
 
16. Após o pagamento de despesas, com recursos oriundos de convênio e/ou de contrapartida de con-
vênio, compete ao Departamento Contábil, providenciar, tempestivamente, uma cópia de todos os do-
cumentos competentes (nota fiscal, nota de empenho, nota de liquidação, guias de pagamento, ordens 
de pagamento, recibos, relatórios e/ou medições e demais documentos pertinentes), e encaminhar ao 
Departamento de Convênios para fins de prestação de contas. 
17. Os documentos originais fiscais comprovantes das despesas serão mantidos em arquivo em  boa  
ordem,  no  próprio  local  em  que  forem  contabilizados,  à  disposição  dos  órgãos  de controle in-
terno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou  tomada  de  con-
tas,  do  gestor  do  órgão  ou  entidade  concedente,  relativa  ao  exercício  da concessão4. 

 
 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

As  entidades  da   administração  indireta,  como   unidades  orçamentárias  e  órgãos seto-
riais do Sistema de Controle Interno do Município, sujeitam-se à observância da presente Instrução 
Normativa; 

A  não  observância  de  qualquer  uma  das  tramitações  estabelecidas  nesta  Instrução 
Normativa  sujeitará  os  responsáveis  à  responsabilidade  administrativa  e  demais  sanções cabíveis; 

                                                 
4 Art.  30,  §  1º  da  Instrução  Normativa  STN  01/1997  e  Art.  11,  XXIV   da  Instrução  Normativa  Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 01/2007. 
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Os esclarecimentos adicionais a esta  Instrução Normativa poderão ser obtidos junto à UCI 
que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional; 

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

 

 
Brasnorte – MT, 21 de Maio de 2010. 

 
 
 
 
Aprovada em: 21/05/2010 
 
 
  
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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Anexo I  

Fluxograma Sintético dos Procedimentos para Celebração, Controle e Prestação de 
Contas de Convênios e Congêneres Recebidos 
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I - FINALIDADE 
 

Dispor sobre a normatização dos procedimentos de controle dos bens patrimoniais, regula-
mentar ao fluxo operacional de movimentação dos bens móveis do Município de Brasnorte e atender 
os dispositivos legais vigentes; 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura do Município de 
Brasnorte, quer como executoras de tarefas, quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e infor-
mações 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 

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 cen-
tral, com o objetivo de atingir algum resultado. 
 
6.Ponto de Controle 
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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 poste-
riores, deva haver algum procedimento de controle. 
 
7.Procedimentos de Controle 

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformida-
de das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularida-
des ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público. 
 
8.Sistema de Controle Interno 

Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, e-
xecutados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da 
unidade responsável pela coordenação do controle interno. 

 
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefei-

to do Município de Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Execu-
tivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 
e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 
1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elabo-
rada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de contro-
le interno e promover sua divulgação e implementação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Nor-
mativa. 

 
2.Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua forma-
tação, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração; 

� Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem neces-
sárias nas rotinas de trabalho, objetivando 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 à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo 
fiel cumprimento da mesma; 

� Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedi-
mentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, da-
dos e informações. 

 
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualiza-
ções, em especial no que tange à 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 ine-
rentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para a-
primoramento 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. 

 
 

VI - DOS OBJETIVOS: 
 

� Disciplinar e normatizar os procedimentos de controle dos bens patrimoniais do município; 
� Regulamentar o fluxo operacional de movimentação dos bens móveis do município; 
� Atender legalmente os dispositivos contidos nos Artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal nº 

4.320/64. 

 

 
VII - DOS PROCEDIMENTOS: 

 
1.  Da Aquisição dos Bens: 

a. Toda a aquisição de bens móveis ou imóveis deverá estar prevista na LDO e no Orçamento 
Anual no grupo de Despesas de Capital; 

b. O processo de compra deverá obedecer às exigências dispostas na lei 8.666/93 (lei de licita-
ções); 

c. Todo o bem patrimonial comprado deverá ser precedido de uma Autorização de compra, cuja 
cópia deverá ser enviada a Comissão Permanente de Patrimônio. 
 

2.  Do Recebimento do Bem: 
a. Quando da chegada do bem, a Comissão de Patrimônio deverá ser avisada, para fins de confe-

rência, tombamento e registro; 
b. Uma cópia do documento do bem (nota Fiscal, Termo definitivo de Obra e/ou escritura públi-
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ca), deverá ficar em poder da Comissão de Patrimônio para servir de registro; 
c. A primeira via do documento do bem, depois de conferida e assinada o recebimento pela Co-

missão de Patrimônio, receberá o carimbo “TOMBADO” e será datada, em seguida deverá ser 
encaminhada ao Departamento Contábil para fins de liquidação do empenho. 

3.  Do Registro no Sistema: 
a. A Comissão de Patrimônio de posse da segunda via ou cópia do documento do bem, lançará a 

entrada no Sistema Patrimonial preenchendo todos os campos solicitados no aplicativo e inse-
rindo um número de tombamento sobre a segunda via do documento do bem. 

b. Depois de lançado no Sistema Patrimonial, a segunda via do documento do bem será arquivada 
em pasta própria, por Secretaria. 
 

4. Tombamento do Bem: 
a. Depois de lançado no Sistema Patrimonial e gerado a etiqueta de numeração, a Comissão de 

Patrimônio deverá colar a etiqueta ou plaqueta no bem; 
b. A Comissão de Patrimônio deverá certificar-se de que a identificação (plaqueta ou etiqueta de 

numeração patrimonial) ficou bem colada e de fácil visualização. 

Obs.: No caso de carteiras e mesas escolares além da etiqueta deverá ser escrito com pincel atômico a numeração 
patrimonial na parte inferior do acento e na parte inferior da mesa, respectivamente. 

 

c. Após a identificação dos bens deverá ser emitido um Termo de Responsabilidade e colher assi-
natura do responsável pela guarda dos bens. 

d. Nos casos dos bens entregues diretamente as secretarias, a Comissão de Patrimônio deverá ser 
comunicada para colocar as plaquetas e emitir o Termo de Responsabilidade. 
 

5. Da Transferência ou Cedência de Bens: 
a. Nenhum bem patrimonial poderá ser transferido de um órgão para outro, ou de uma unidade 

para outra, sem a emissão da Guia de Transferência Patrimonial em três vias, as quais deverão 
ser arquivadas, uma no órgão ou unidade de origem do bem, uma no órgão ou unidade de des-
tino e outra pela Comissão de Patrimônio (anexo I); 

b. A Guia de Transferência Patrimonial deverá ser solicitada a Comissão de Patrimônio antes da 
efetiva movimentação do bem; 

c. As cedências ou empréstimos de bens móveis pertencentes ao município para terceiros somen-
te ocorrerão quando autorizados pelo Prefeito, depois de cumpridas as exigências legais e cele-
brado Termo de Cedência (anexo II); 

d. A Comissão de Patrimônio remeterá o processo que autoriza a cedência ao Departamento Con-
tábil, para a escrituração no Sistema Compensado da responsabilidade da guarda dos bens pela 
entidade beneficiada; 

e. A entidade beneficiada com o empréstimo terá tratamento de Unidade Administrativa recebe-
dora, ficando a ficha de classificação por Órgão arquivada em seu nome; 

f. Através da Guia de Transferência, a Comissão de Patrimônio deverá alterar no Sistema a res-
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ponsabilidade pela guarda do bem. 
g. Os servidores responsáveis pelos bens, quando da sua saída por exoneração, mudança de cargo, 

mudança de setor e etc., fica obrigatória a prestação de contas dos bens sob sua guarda ao novo 
servidor que entrar. 
 

6.  Da Baixa de Bens Considerados Imprestáveis: 
a. Os bens móveis considerados imprestáveis, em desuso, obsoletos, ou outra razão, serão reco-

lhidos ao Almoxarifado; 
b. Os responsáveis pelos bens deverão propor, em Processo Administrativo ao Secretário de Ad-

ministração, o destino a ser dado aos bens, relacionando-os com os devidos códigos de identi-
ficação numeral e o estado em que se encontram; 

c. O Secretário de Administração solicitará à Comissão de Patrimônio, nomeada através de Porta-
ria, parecer sobre as condições dos bens relacionados e o destino sugerido; 

d. Sendo o parecer da Comissão favorável e homologado pelo Prefeito, será dado aos bens o des-
tino proposto, procedendo a Comissão de Patrimônio seus registros de baixa; 

e. A Comissão de Patrimônio adotará os seguintes procedimentos: 
1) Retirará dos bens o código de identificação numeral inutilizando-os; 
2) Registrará no Sistema, no Campo “Baixa”, o motivo, número do processo, data e todas 

as demais informações exigidas no aplicativo; 
3) Extrairá do processo cópia da autorização do Prefeito e a relação de bens baixados e ar-

quivará na pasta ”Responsáveis pela Guarda de Bens Patrimoniais“; 
4) Colocará no processo o carimbo “Tombado“ e o enviará para o Departamento Contábil 

para fins de escrituração contábil da desincorporação dos bens. 

 
7.  Do parecer da Comissão Patrimonial: 

a. O parecer da Comissão Patrimonial poderá ser: 
1) De doação de alguns bens; 
2) De recuperação de outros; 
3) De alienação através de Leilão Oficial; 
4) De inutilização. 

b. Em qualquer um dos casos sugeridos pela comissão, o parecer deve ser homologado pelo pre-
feito, deverão ser seguidos os procedimentos adequados a cada sugestão aprovada. 

 
8. Da reavaliação dos Bens Patrimoniais: 

a. A determinação de reavaliar os bens será solicitada pela Comissão de Patrimônio através de 
Processo Administrativo e será efetuada pela Comissão de Reavaliação de Bens Patrimoniais 
nomeada pelo Prefeito; 

b. A Comissão de Patrimônio relacionará por Unidade Administrativa, no formulário “Relação de 
Bens Patrimoniais”, os bens sob a responsabilidade de cada uma delas, de acordo com a lista-
gem emitida pelo Sistema; 
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c. A Comissão de Reavaliação, a vista de cada um dos bens patrimoniais e de acordo com os cri-
térios estabelecidos, determinará o valor da reavaliação; 

d. Para a reavaliação dos bens serão adotados os seguintes critérios: 
1) Para os bens móveis em bom estado de conservação, 80% do valor de mercado; 
2) Para os bens móveis em estado regular, 50% do valor de marcado; 
3) Para os bens móveis em mau estado, 20% do valor de mercado; 
4) Para os bens imóveis será adotada a estimativa do valor de mercado do bem; 

e. Depois de efetuado o levantamento de reavaliação, o processo será encaminhado a Comissão 
de Patrimônio que adotará as seguintes providências: 

1) Extrairá cópia das relações de avaliação; 
2) Colocará no processo o carimbo de “Tombado” e o enviará para o Departamento Con-

tábil para atualizar os registros; 
3) Pelas relações de reavaliação atualizará os registros no Sistema; 
4) Arquivará as relações de reavaliação na pasta de “Responsáveis pela Guarda de Bens 

Patrimoniais“ da respectiva Unidade Administrativa. 
 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Em nenhuma hipótese os bens móveis podem ser transferidos, cedidos, emprestados ou re-
colhidos sem a emissão da Guia de Transferência Patrimonial; 

Todo e qualquer recebimento de bem móvel ou imóvel deverá ser conferido e identificado 
pela Comissão de Patrimônio nos termos dos itens da seção VII item 2 definido por esta Norma. 

A guarda e o zelo pelos bens, serão sempre de responsabilidade do chefe da Unidade Ad-
ministrativa em que o bem estiver alocado; 

As relações de guarda e responsabilidade de bens emitidos pelo Sistema Patrimonial, deve-
rão ser sempre atualizadas; 

Obs.: Para que seja atendido na íntegra esse item, é necessário que se emita uma nova relação no Sistema a cada 
vez que houver movimento naquela Unidade Administrativa. 

A cada final de mandato deverá ser feita uma relação completa dos bens e, elaborada uma 
ata de transmissão de bens que será assinada pelos Prefeitos (o que deixa a gestão e o que inicia nova 
gestão); 

Ao proceder o ato de exoneração, ou troca por qualquer motivo dos Titulares das unidades 
responsáveis pelos bens, o Setor de Recursos Humanos exigirá documento que comprove a regularida-
de da situação patrimonial das Unidades sob sua responsabilidade, expedida pela Comissão Permanen-
te de Controle Patrimonial da Prefeitura do Município de Brasnorte. 

Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Norma deverá ser solucionada junto a 
Comissão de Patrimônio e o Controle Interno. 

 

 
Brasnorte – MT, 09 de Abril de 2010. 
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Aprovada em: 09/04/2010 
 
 
  
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA_001/2010 

VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO 
(Anexo à IN SPA_001/2010) 

 
Ponto de Controle:            1 Verificação das Aquisições dos Bens 
Documento Base:               Processo de compra 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

1.1 Todas as aquisições de bens móveis ou i-
móveis foram prevista na LDO e no Orçamento 
Anual no grupo de Despesas de Capital? 

      

1.2 Os processos de compras estão obedecendo 
às exigências dispostas na lei 8.666/93 (lei de 
licitações)? 

      

1.3 Todos os bens patrimoniais comprados fo-
ram precedidos de uma Autorização de com-
pra, cuja cópia foi enviada a Comissão Perma-
nente de Patrimônio? 

      

 
Ponto de Controle:                2 Verificação do Recebimento dos Bens 
Documento Base:                  Registro e Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

2.1 Quando da chegada do bem, a Comissão de 
Patrimônio foi avisada, para fins de conferên-
cia, tombamento e registro? 

      

2.2 Uma cópia do documento do bem, ficou em 
poder da Comissão de Patrimônio para servir de 
registro? 

      

2.3 A primeira via do documento do bem, de-
pois de conferida e assinada o recebimento pela 
Comissão de Patrimônio, recebeu o carimbo 
“TOMBADO” e foi datada, em seguida enca-
minhada ao Departamento Contábil para fins de 
liquidação do empenho? 

      

 
 

Ponto de Controle:               3 Verificação de registros no sistema  
Documento Base:                Relação de Bens Patrimoniais e Arquivo do Patrimônio 
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Procedimento de Controle S N NA Verificado 
por 

Data Rubrica 

3.1 A Comissão de Patrimônio de posse da se-
gunda via ou cópia do documento do bem, lan-
çou a entrada no Sistema Patrimonial preenchen-
do todos os campos solicitados no aplicativo e 
inseriu um número de tombamento sobre a se-
gunda via do documento do bem? 

      

3.2 Depois de lançado no Sistema Patrimonial, a 
segunda via do documento do bem foi arquivada 
em pasta própria, por Secretaria? 

      

 
Ponto de Controle:              4 Verificação do Tombamento dos Bens 
Documento Base:               Arquivo do Patrimônio e Bens Patrimoniais 

Procedimento de Controle S N NA Verificado 
por 

Data Rubrica 

4.1 Depois de lançado no Sistema Patrimonial e 
gerado a etiqueta de numeração, a Comissão de 
Patrimônio colocou a etiqueta ou plaqueta no 
bem? 

      

\       
4.3 Após a identificação dos bens foi emitido um 
Termo de Responsabilidade e colhido assinatura 
do responsável pela guarda dos bens?  

      

4.4 Nos casos dos bens entregues diretamente as 
secretarias, a Comissão de Patrimônio foi comu-
nicada para colocar as plaquetas e emitir o Termo 
de Responsabilidade? 

      

 
Ponto de Controle:              5 Verificação da Transferência ou Cedência de Bens  
Documento Base:                Arquivo do Patrimônio e Recursos Humanos 

Procedimento de Controle S N NA Verificado 
por 

Data Rubrica 

5.1 Nenhum bem patrimonial foi transferido de 
um órgão para outro, ou de uma unidade para 
outra, sem a emissão da Guia de Transferência 
Patrimonial em três vias, as quais foram arquiva-
das, uma no órgão ou unidade de origem do bem, 
uma no órgão ou unidade de destino e outra pela 
Comissão de Patrimônio? 
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5.2 A Guia de Transferência Patrimonial foi soli-
citada a Comissão de Patrimônio antes da efetiva 
movimentação do bem? 

      

5.3 As cedências ou empréstimos de bens móveis 
pertencentes ao município para terceiros, foram 
autorizados pelo Prefeito, depois cumpridas as 
exigências legais e celebrado Termo de Cedên-
cia? 

      

5.4 A Comissão de Patrimônio remeteu o proces-
so que autoriza a cedência ao Departamento Con-
tábil, para a escrituração no Sistema Compensa-
do da responsabilidade da guarda dos bens pela 
entidade beneficiada? 

      

5.5 A entidade beneficiada com o empréstimo 
teve tratamento de Unidade Administrativa rece-
bedora, ficando a ficha de classificação por Ór-
gão arquivada em seu nome? 

      

5.6 Através da Guia de Transferência, a Comis-
são de Patrimônio alterou no Sistema a responsa-
bilidade pelas guardas dos bens? 

      

5.7 Os servidores responsáveis por bens, quando 
da sua saída por exoneração, mudança de cargo, 
mudança de setor e etc., prestaram contas dos 
bens sob sua guarda ao novo servidor que en-
trou? 

      

 
Ponto de Controle:              6 Verificação da Baixa de Bens Considerados Imprestáveis 
Documento Base:               Almoxarifado, Processo Administrativo e Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

6.1 Os bens móveis considerados imprestáveis, 
em desuso, obsoletos, ou outra razão, foram reco-
lhidos ao Almoxarifado? 

      

6.2 Os responsáveis pelos bens propuseram, em 
Processo Administrativo ao Secretário de Admi-
nistração, o destino a ser dado aos bens, relacio-
nando-os com os devidos códigos de identifica-
ção numeral e o estado em que se encontram? 

      

6.3 O Secretário de Administração solicitou à 
Comissão de Patrimônio, parecer sobre as condi-

      



Rua Campo Grande, 989 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

11/14 

NORMA INTERNA Nº: 
SCV  002/2010 

VIGÊNCIA: 
09/04/2010 

Aprovada em: 09/04/2010 Ato de Aprovação: Decreto N° 030/2010 Aprovada em: 
09/04/2010 

SISTEMA: CONTROLE DE CONVÊNIOS 

SETORES ENVOLVIDOS: TODAS AS SECRETARIAS. 

 

 

ções dos bens relacionados e o destino sugerido? 
6.4 Quando os pareceres da Comissão de Patri-
mônio foram favoráveis e homologados pelo 
Prefeito, foi dado aos bens o destino proposto, 
procedendo a Comissão de Patrimônio seus re-
gistros de baixa? 

      

6.5.1 A Comissão de Patrimônio retirou dos bens 
os códigos de identificação numeral inutilizando-
os? 

      

6.5.2 A Comissão de Patrimônio registrou no 
sistema, no campo “Baixa”, o motivo, número do 
processo, data e todas as demais informações 
exigidas no aplicativo? 

      

6.5.3 A Comissão de Patrimônio extraiu do pro-
cesso cópia da autorização do Prefeito e a relação 
de bens baixados e arquivaram na pasta ”Res-
ponsáveis pela Guarda de Bens Patrimoniais“? 

      

6.5.4 A Comissão de Patrimônio colocou no pro-
cesso o carimbo “Tombado“ e o enviaram para o 
Departamento Contábil para fins de escrituração 
contábil da desincorporação dos bens? 
 

      

 
Ponto de Controle:              7 Verificação do parecer da Comissão Patrimonial  
Documento Base:                Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

7.2 Os pareceres expedidos Pela Comissão de 
Patrimônio, foram homologados pelo prefeito e 
foram seguidos os procedimentos adequados a 
cada sugestão aprovada? 

      

 
Ponto de Controle:              8 Verificação da reavaliação dos Bens Patrimoniais                                           
Documento Base:                Processo Administrativo e Arquivo do Patrimônio 

Procedimento de Controle S N N
A 

Verificado 
por 

Data Rubrica 

8.1 A determinação de reavaliar os bens foi soli-
citada pela Comissão de Patrimônio através de 
Processo Administrativo e foi efetuada pela Co-
missão de Reavaliação de Bens Patrimoniais no-
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meada pelo Prefeito? 
8.2 A Comissão de Patrimônio relacionou por 
Unidade Administrativa, no formulário “Relação 
de Bens Patrimoniais”, os bens sob a responsabi-
lidade de cada uma delas, de acordo com a lista-
gem emitida pelo Sistema? 

      

8.3 A Comissão de Reavaliação, a vista de cada 
um dos bens patrimoniais e de acordo com os 
critérios estabelecidos, determinou o valor da 
reavaliação? 

      

8.4.1 Para os bens móveis em bom estado de 
conservação, foi reavaliado em 80% do valor de 
mercado? 

      

8.4.2 Para os bens móveis em estado regular, foi 
reavaliado em 50% do valor de marcado? 

      

8.4.3 Para os bens móveis em mau estado, foi 
reavaliado em 20% do valor de mercado? 

      

8.4.4 Para os bens imóveis será adotada a estima-
tiva do valor de mercado do bem? 

      

8.5 Depois de efetuado o levantamento de reava-
liação, o processo foi encaminhado a Comissão 
de Patrimônio? 

      

8.5.1 A Comissão de Patrimônio extraiu cópia 
das relações de avaliação? 

      

8.5.2 Colocou no processo o carimbo de “Tom-
bado” e o enviou para o Departamento Contábil 
para atualizar os registros? 

 
 
 

     

8.5.3 Pelas relações de reavaliação atualizou os 
registros no Sistema? 

      

8.5.4 Arquivou as relações de reavaliação na 
pasta de “Responsáveis pela Guarda de Bens 
Patrimoniais“ da respectiva Unidade Administra-
tiva? 
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GUIA DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL 
ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA_001/2010 

  
Nº. DE CONTROLE _____/_____ 

 
DE: 

 
PARA: 
 
Nº. DO PATRIMÔNIO:_________________  
 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
DATA:____/____/____  
  

DATA:____/____/____ 
 
 
 
 

________________________ 
ASSINATURA DO REMETENTE 
 

DATA____/____/____ 
 
 
 
 

___________________________ 
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO 

TRANSFERÊNCIA LANÇADA EM: 
DATA____/____/____ 

 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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TERMO DE CEDÊNCIA 
ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA_001/2010 

  
Nº. DE CONTROLE _____/_____ 

  
DE: 

SETOR: 

PARA: 
 

RELAÇÃO DE BENS CEDIDOS: 
 

Código Descrição 
  
  
  
  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

 
REMETI EM:____/____/____ 

 
 
 
 

________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

RECEBI EM: ____/____/____ 
 
 
 
 

___________________________ 
RECEBEDOR 

RECEBI EM: ____/____/____ 
 
 
 
 

__________________________ 
COMISSÃO DE PATRIMONIO 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos  a serem adotados  pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no âmbito do poder executivo, da Pre-
feitura Municipal de Brasnorte -MT,  quanto  a  operacionalização  do  Sistema  de  Educação. 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange  a  Secretaria  Municipal  de  Educação e Cultura  e  demais  órgãos  da  Prefeitura Municipal, quanto 
a observância e operacionalização dos procedimentos relativos ao planejamento e gestão da política pública em educação 
do Município, que deverá ser  executada  em  estrita  observância  com  a  Legislação  Municipal,  Estadual, Federal, e os 
procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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9. Educação  

A educação  abrange  os  processos  formativos  que  se  desenvolvem na vida familiar,  na convivência  hu-
mana,  no trabalho,  nas  instituições  de  ensino  e pesquisa,   nos   movimentos   sociais   e   organizações   da   sociedade   
civil   e   nas manifestações culturais. 
 

 
10. FUNDEB 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção. 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 

Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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 o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação de novas Instruções Normativas; 

� Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma 
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que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa. 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Disciplinar e normalizar os procedimentos no Sistema de Educação no município de Brasnorte. 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos Procedimentos Básicos 
 

1.1 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá desenvolver a política educação do Município, em ob-
servância a: 

1.1.1 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III.  Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;  
IV.  Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VI.  Valorização do profissional da educação escolar; 
VII.  Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

VIII.  Garantia de padrão de qualidade; 
IX.  Valorização da experiência extra-escolar; 
X. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
1.1.2 A Secretaria Municipal de Educação, incumbir-se-á de: 

I. Organizar, manter e desenvolver as escolas públicas municipais de sua competência, integrando a política 
educacional do Município às políticas e planos educacionais da União e do Estado; 

II. Propor normas complementares para o seu sistema de ensino; 
III.  Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
IV.  Oferecer à educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental permitido a 

atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de compe-
tência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino. 

V. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal; 
 

1.1.3 Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do Município, na lei de plano de 
cargos e vencimentos, a Secretaria Municipal de Educação deverá adotar os procedimentos constantes desta Instrução 
Normativa na prática de suas atividades, e devendo, obrigatoriamente: 

I. Viabilizar e garantir: 
a) O planejamento, a direção, a organização, a execução e o controle das políticas municipais dirigidas ao ensino 

em cooperação com os Governos Estadual e Federal; 
b) Criar meios para garantir os recursos no sentido de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação 

correlata, com especial atenção às determinações da Lei Orgânica do Município; 
c) Garantir, o ensino municipal, planejando suas ações embasadas nas determinações do art. 11 da Lei Federal 

9.394 de 20.12.1996, dando prioridade ao Ensino Infantil e ao Ensino Fundamental; 
II. Fazer gestão junto ao chefe do poder executivo municipal, quanto ao cumprimento dos prazos e percentuais 

de repasse de que trata o art. 212, da constituição federal; 
III.  Certificar se está sendo cumpridas as determinações legais referentes ao Conselho Municipal de Educação, 

quando houver; 
IV.  Fiscalizar e não permitir que sejam computadas no cálculo dos 25%, de que trata o art. 212 da Constituição 
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Federal, despesas diversas daquelas que se enquadrem como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. 
V. Estimular competição entre estabelecimento de ensino, adotando critérios objetivos para premiação ao final 

do ano para os que atingirem metas/objetivos previamente traçados; 
VI.  Acompanhar trimestralmente o recebimento e aplicação dos recursos do FUNDEB, emitindo relatório e apre-

sentando-o ao respectivo Conselho, com auxílio do Setor de Contabilidade; 
VII.  Submeter à apreciação do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB a prestação de contas tri-

mestral, conforme regimento interno; 
VIII.  Acompanhar trimestralmente os recursos aplicados no ensino para verificação da receita e despesas; 

IX.  Manter controle e acompanhamento da aplicação do percentual mínimo estabelecido pela Constituição Fede-
ral na manutenção do ensino; 

X. Verificar se a Lei Orgânica Municipal estabelece índice superior ao estabelecido pela Constituição; 
XI.  Assessorar os Conselhos Municipais em assuntos pertinentes à Educação; 

XII.  Determinar vistorias regulares nos veículos de transporte escolar, visando à segurança e integridade dos alu-
nos; 

XIII.  Verificar a qualidade da merenda escolar servida na rede municipal de ensino, mediante relatório emitido por 
nutricionistas; 

XIV.  O plano da educação deve envolver o recenseamento anual, os recursos materiais, investimentos necessários 
para atender adequadamente a demanda e o quadro de pessoal adequadamente dimensionado, devendo fazer constar do 
Plano Plurianual todas as obras necessárias para atendimento do setor; 

XV.  Deverá o Secretário Municipal de Educação prestar informações atualizadas ao Sistema de Controle Interno 
e à Contabilidade Geral sobre o controle dos convênios e programas de sua Secretaria com execução de programas tais 
como: merenda escolar, informando o número de alunos atendidos, documentação pertinente, valores envolvidos na execu-
ção, plano de trabalho e outros; 

XVI.  Manter controle geral das escolas municipais, tais como: dados dos alunos, nome das escolas, distância da 
sede, localidade, número de professores e servidores especificando cargos e situação funcional; 

XVII.  Manter em arquivo próprio todas as leis e demais atos administrativos pertinentes ao ensino municipal; 
XVIII.  Manter atualizado o almoxarifado de cada estabelecimento de ensino; 

XIX.  Manter o controle sobre os bens patrimoniais da secretaria Municipal de Educação e estabelecimentos de en-
sino; 

XX.  Determinar avaliação de desempenho pertinente aos servidores e professores do ensino municipal; 
XXI.  Manter controle das contratações temporárias da Secretaria Municipal de Educação, quando houver; 

XXII.  Manter o controle sobre viagens dos professores e servidores da Secretaria Municipal de Educação; 
XXIII.  Promover programas de reciclagem e treinamento permanente dos servidores da educação, objetivando a 

profissionalização; 
XXIV.  Manter o Setor de Recursos Humanos informado de todos os dados pertinentes aos servidores do ensino, in-

clusive o ponto mensal; 
XXV.  Solicitar materiais ou serviços pertinentes ao setor para serem encaminhados ao Setor de Compras e Licita-

ções; 
XXVI.  Participar e acompanhar os processos licitatórios pertinentes à Secretaria Municipal de Educação; 

XXVII.  Editar regras, visando à integração da escola com a família e a comunidade;  
XXVIII.  Promover o aprimoramento dos métodos, processos, procedimentos didático-pedagógicos e elevar os níveis 

de eficiência e rendimento escolar; 
XXIX.  Promover e apoiar programas destinados à erradicação do analfabetismo no âmbito do Município; 
XXX.  Assegurar e promover o acesso da população em idade escolar à Rede Municipal de Ensino; 

XXXI.  Incentivar e promover congressos, simpósios e conferências com vistas a capacitar os recursos humanos lo-
tados na rede municipal de ensino; 

XXXII.  Aprovar os planos de trabalho do pessoal docente; 
XXXIII.  Zelar pelo eficiente funcionamento das atividades extracurriculares; 
XXXIV.  Promover com regularidade a execução de programas culturais e recreativos; 
XXXV.  Promover e aplicar as práticas esportivas; 

XXXVI.  Formular e desenvolver a política municipal de cultura fomentando a criação, produção e divulgação de bens 
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culturais; 
XXXVII.  Desenvolver estudos, programas e projetos objetivando a definição de áreas para implantação e promoção de 

diversas modalidades esportivas, com vista à recreação, ao lazer e à saúde; 
XXXVIII.  Executar e coordenar ações que visem à difusão de manifestações artísticas, preservação e ampliação do pa-

trimônio histórico e cultural do município;  
XXXIX.  Realizar juntamente com as Secretarias Municipais campanhas publicitárias de educação comunitária; 

XL.  Determinar o registro, por meio fotográfico, fonográfico ou cinematográfico, das solenidades, comemorações 
cívicas e festividades próprias do ensino municipal; 

XLI.  Participar juntamente com os Conselhos Municipais de Ensino, quando houver e Acompanhamento do 
FUNDEB, da aplicação dos recursos no ensino fundamental;  

XLII.  Elaborar um planejamento de compras/contratações que atenda para período não inferior a um ano, raciona-
lizando os procedimentos licitatórios; 

XLIII.  Antes de tomar qualquer iniciativa de contratação, efetuar a avaliação do impacto nos gastos com pessoal, 
para que se possa determinar adequadamente o quadro de servidores, procedendo-se ao remanejamento ou a novas contra-
tações através de concurso público; 

XLIV.  Observar a quantia mínima e máxima de alunos por professores no padrão legal exigido pelo Ministério da 
Educação e Cultura. 

XLV.  O Secretário Municipal de Educação e Cultura deverá exercer ampla fiscalização na aplicação dos recursos 
da educação, coibindo: 

a) A aplicação de recursos do FUNDEB em despesas que não sejam vinculadas ao FUNDEB; 
b) A computação no cálculo dos 25%, de que trata o art. 212 da Constituição em despesa que não se caracterize 

como de manutenção e desenvolvimento do ensino; 
c) Realização de despesas sem o prévio empenho; 
d) Realização de despesas que não tenha previsão no PPA, LDO e LOA; 
e) Empenhamento de despesa alheia aquela do respectivo projeto de atividade da LOA; 
f) Que servidores da educação atue em outra Secretaria, percebendo salário pelas receitas vinculadas à educa-

ção; 
g) Utilização de recursos do FNDE, em desacordo com a legislação do FNDE; 
h) Realização de despesa que não tenham atendido as normativas municipais que tratam da matéria; 
i) Empenhamento de despesa relativo à compra / contratação de serviços sem que tenham sido feitas no mínimo 

três cotações de preços, ainda que tal despesa não configure exigência de licitação; 
j) Execução de despesas de mesma natureza feitas fracionadas, burlando o princípio da licitação pública; 
k) Realizar despesa em desacordo com o respectivo termo de cooperação, parceria ou convênio; 
l) Realização de compra / contratação, por mais emergencial que seja, pois tal atribuição é competência exclusi-

va do Departamento de Compras vinculada à Secretaria Municipal de Administração; 
XLVI.  O Secretário de Educação e Cultura deverá encaminhar à Controladoria Municipal, até o dia 15 de fevereiro, 

de cada ano, o plano anual, das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem com o planejamento de 
aplicação dos recursos referentes: 

a) Plano de aplicação dos recursos dos 25%, de que trata a o Artigo 212 da Constituição Federal; 
b) Plano de Aplicação dos recursos dos 60% FUNDEB;  
c) Plano de Aplicação dos recursos dos 40% FUNDEB;  
d) Plano de Aplicação dos recursos do FNDE; 
e) Plano de aquisições e contratações; 
f) Plano de obras a serem executados no ano; 
g) Plano relacionado ao funcionamento do Transporte Escolar; 
h) Plano de capacitação dos profissionais da Educação; 

XLVII.  O Secretário de Educação e Cultura, em cumprimento a Lei Municipal nº 1094/2007, deverá encaminhar à 
Controladoria Municipal, para apreciação e aprovação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da publicação desta instru-
ção normativa, os seguintes documentos: 

a) Minuta da instrução normativa sobre o Planejamento e Gerenciamento do Ensino Fundamental; 
b) Minuta da instrução normativa sobre o Planejamento e Gerenciamento do Ensino Infantil; 
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c) Minuta da instrução normativa sobre das Atividades Administrativa de Apoio; 
d) Minuta da instrução normativa para o Transporte Escolar; 
e) Minuta da instrução normativa para a Merenda Escolar; 

Sendo que tais minutas deverão ser elaboradas nos moldes da instrução normativa SCI nº 001/2009, que disciplina sobre a 
formatação das normas internas; 

 
 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-
ções pertinentes; 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-
pal.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
 
 

Brasnorte – MT, 13 de Dezembro  de 2010. 
 
Aprovada em: 13/12/2010 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 

 
Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 

diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos  a serem adotados  pela Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do poder executivo, da Prefeitura Muni-
cipal de Brasnorte -MT,  quanto  a  operacionalização  do  Sistema  de  Saúde Pública. 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  demais  órgãos  da  Prefeitura Municipal, quanto a observân-
cia e operacionalização dos procedimentos relativos ao planejamento e gestão da política pública em saúde do Município, 
que deverá ser  executada  em  estrita  observância  com  a  Legislação  Municipal,  Estadual, Federal, e os procedimentos 
constantes desta Instrução Normativa. 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 

 
9. Saúde Ambiental 
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Por definição a saúde ambiental compreende nas suas áreas de abrangência: Saúde ocupacional, poluição am-
biental, educação ambiental, planejamento ambiental, política ambiental, legislação ambiental, desenvolvimento sustentá-
vel. Compreende ainda a área da água nos aspectos de abastecimento, qualidade, reutilização, poluição e águas residuais, 
qualidade e poluição do ar e seus efeitos sobre a saúde, qualidade e contaminação do solo, saneamento básico, rural e urba-
no. E, por fim, resíduos sólidos no que respeita ao seu destino final, recolham e reutilização nos aspectos de administração, 
emergências e gestão de riscos. 

A Saúde Ambiental refere-se ao controle de todos os processos, influências e fatores físicos, químicos e bio-
lógicos que exercem ou podem exercer, direta ou indiretamente, efeito significativo sobre a saúde e bem-estar, físico e 
mental, do homem na sociedade. Torna-se uma área emergente de saúde pública, com a qual se articula diretamente, mas 
que é distinta quanto a objetivos, metodologias e tratamento e recolha de dados, recorrendo a tecnologias elas próprias 
como ciências emergentes. 

 
10. Política nacional de saúde 

Conjunto de decisões relativas à adoção de medidas direcionadas à consecução de metas concretas para me-
lhorar a situação sanitária; 

 
11. Políticas públicas em saúde 

Conjunto de decisões e compromissos para a consecução de ações voltadas à melhoria de saúde. 
 

12. Recursos de saúde 
Todos os meios disponíveis para o funcionamento de um sistema de saúde, incluindo recursos humanos, lo-

cais, equipamento, suprimentos, fundos, conhecimentos e tecnologia.  Esses recursos indispensáveis, que em princípio 
devem estar bem planejados, organizados e administrados, constituem a infra-estrutura do sistema de saúde 

  
13. Saúde pública 

Ações coletivas e individuais, tanto do Estado como da Sociedade Civil, voltadas à melhoria da saúde da po-
pulação.  Isso ultrapassa a noção de saúde como um bem público com altas externalidades. 

 
14. Sistema de saúde 

Conjunto de elementos inter-relacionados que contribuem para a promoção da saúde nos lares, nas institui-
ções docentes, nos locais de trabalho, nos locais públicos e nas comunidades, assim como no ambiente físico e psicossocial 
e no setor de saúde e outros setores afins. Os sistemas de saúde, via de regra, estão organizados em diversos escalões, co-
meçando do mais periférico - também conhecido por nível local ou da comunidade – passando pelos níveis intermediários 
(estatais), até o nível nacional ou central. 

 
15. Vigilância epidemiológica 

Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fato-
res determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 

Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, Emenda Constitucional nº 029/2000, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle 
Interno do Município. 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
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� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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 o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Disciplinar e normalizar os procedimentos no Sistema de Saúde Publica municipal. 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos Procedimentos Básicos 
Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do Município, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, deverá adotar os procedimentos constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades, con-
forme segue: 

I. O Secretário Municipal de Saúde deverá acompanhar o movimento das contas bancárias dos recursos da Sa-
úde em conjunto com o Prefeito Municipal; 

II. É responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde criar e manter controles específicos dos programas de 
saúde em conjunto com os órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando ao atendimento dos serviços médicos e 
da defesa sanitária do Município; 

III.  Promover levantamento dos problemas da população do Município, a fim de identificar as causas e combater 
as doenças com eficácia; 
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IV.  Coordenar o levantamento de indicadores epidemiológicos que contribuam para escolha operacional e para 
organização da política de saúde pública do Município; 

V. Promover a reestruturação da Secretaria no sentido de melhorar a operacionalização da saúde no Município; 
VI.  Manter coordenação e fiscalização permanente junto ao Fundo Municipal de Saúde; 

VII.  Contribuir para a elaboração dos instrumentos de Planejamento Municipal (PPA, LDO e LOA) propondo 
programas setoriais de sua competência; 

VIII.  Elaborar programas e projetos relativos a: 
a) Prestação de serviço médico, odontológico e ambulatorial à população, primordialmente de baixa renda; 
b) Prestação de serviços médico e odontológico às unidades escolares da rede municipal de ensino; 
c) Atividades de controle das zoonoses que impliquem risco para saúde da população; 
d) Organização e implementação de campanhas de saúde pública no âmbito do município; 
e) Execução dos serviços de atenção básica à saúde. 
IX.  Elaboração e implantação de programas de fiscalização do cumprimento de legislação sanitária, em coopera-

ção ou coordenação com outras entidades da administração pública federal, estadual e municipal; 
X. Acompanhamento, por servidor específico, sobre assuntos de interesse do Município relativos a programas e 

projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e estaduais, podendo esta ação ser em conjunto 
com outras secretarias; 

XI.  Implantação de controle de movimentação e utilização da frota de veículos em uso na Secretaria Municipal 
de Saúde nos termos da Instrução Normativa do setor de Transporte expedida pelo Sistema de Controle Interno; 

XII.  Implantação de controle e acompanhamento das distribuições dos à população, inclusive sobre a validade dos 
mesmos; 

XIII.  Implantação de controle de entrada e saída de medicamentos e materiais nas unidades de saúde; 
XIV.  Manter ficha cadastral do pessoal do setor: Secretários, Chefe de departamentos, médicos, psicólogos, dentis-

tas, enfermeiras, técnicos, faxineiras e auxiliares; 
XV.  Implantação de controle de solicitação de requisições e recebimentos de materiais e medicamentos, que de-

verão ser assinadas por servidor competente, em cada uma das unidades de Saúde; 
XVI.  Manter controle da farmácia básica conforme as normas do Ministério da Saúde; 

XVII.  Conferir periodicamente os materiais existentes no almoxarifado das unidades; 
XVIII.  Manter controle e acompanhamento das atividades do Conselho Municipal de Saúde, através de: 

a) Ata da fundação e posse da diretoria do Conselho; 
b) Estatuto, regimento interno e leis que dão forma jurídica ao Conselho Municipal de Saúde; 
c) Controle de todos os atos praticados pelo Conselho inclusive da conferência; 
d) Leis pertinentes ao Conselho Municipal de Saúde; 
e) Padrões adotados pelo Conselho Municipal de Saúde em atendimento à população; 

XIX.  Manter controle dos métodos adotados pelos agentes de saúde através de: 
a) Cadastro das pessoas beneficiados com a doação de medicamentos; 
b) Ficha de controle individual; 
c) Controle de medicamentos por paciente; 
d) Controle adotado pelo Programa de Saúde da Família; 

XX.  Manter controle do sistema global de saúde do Município através de: 
a) Cadastro geral da população atendida; 
b) Atendimento mensal e anual; 
c) Relatório mensal dos atendimentos realizados no Centro de Saúde do Município; 
d) Cumprimento operacional da NOB - Norma Operacional Básica; 

XXI.  Implantar programa de reciclagem e treinamento permanente dos servidores da saúde, objetivando a profis-
sionalização do setor; 

XXII.  Manter o departamento de pessoal informado dos dados pertinentes aos servidores lotados no setor, inclusive 
o ponto mensal; 

XXIII.  Gerenciar, coordenar, controlar e avaliar o Sistema Único de Saúde no Município; 
XXIV.  Participar da formulação, coordenação e execução da política do Sistema Único de Saúde no Município; 
XXV.  Promover a descentralização dos serviços e das ações de saúde, como segue: 
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a) Saúde Médica e Odontológica;  
b) Saúde Ambiental; 
c) Vigilância Sanitária. 

 
XXVI.  Coordenar, em caráter complementar, as ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

alimentação, nutrição e saúde do trabalhador;  
XXVII.  Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente, que tenham repercussão na 

saúde humana; 
XXVIII.  Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; 

XXIX.  Participar das ações de controle e avaliação das condições e do ambiente do trabalho; 
XXX.  Identificar estabelecimentos hospitalares, fiscalizando a prestação de serviços e propondo ao Prefeito ações 

para a otimização dos mesmos; 
XXXI.  Coordenar as atividades de laboratórios de saúde pública e hemocentros, quando houver, que atuem na área 

do Município; 
XXXII.  Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade 

para produtos e substâncias de consumo humano, quando omisso o Código de Posturas do Município; 
XXXIII.  Assessoramento ao Conselho Municipal de Saúde nas suas responsabilidades sobre as ações de saúde do 

Município; 
XXXIV.  Emitir solicitação de materiais e ou serviços pertinentes ao setor para serem encaminhados ao setor de com-

pras; 
XXXV.  Participar e acompanhar os processos licitatórios pertinentes ao setor; 

XXXVI.  Manter o Sistema de Controle Interno informado de todas as irregularidades verificadas no setor; 
XXXVII.  Realizar audiências públicas trimestrais, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.689/93 art. 12. 

XXXVIII.  O Secretário (a) Municipal de Saúde deverá exercer ampla fiscalização na aplicação dos recursos da Saúde, 
coibindo: 

a) A aplicação de recursos vinculados à Saúde, inclusive do percentual dos 15% de que trata a LC 029/2000, em 
despesas que não se caracterize como de ações e serviços públicos de saúde; 

b) Realização de despesas sem o prévio empenho; 
c) Realização de despesas que não tenha previsão no PPA, LDO e LOA; 
d) Empenhamento de despesa alheia aquela do respectivo projeto de atividade da LOA; 
e) Que servidores da Saúde atuem em outra Secretaria, percebendo salário pelas receitas vinculadas à Saúde; 
f) Utilização de recursos da Saúde, em desacordo com a legislação do Ministério da Saúde; 
g) Realização de despesa que não tenham atendido as normativas municipais que tratam da matéria; 
h) Empenhamento de despesa relativo à compra / contratação de serviços sem que tenham sido feitas no mínimo 

três cotações de preços, ainda que tal despesa não configure exigência de licitação; 
i) Execução de despesas de mesma natureza feitas fracionadas, burlando o princípio da licitação pública; 
j) Realizar despesa em desacordo com o respectivo termo de cooperação, parceria ou convênio; 

XXXIX.  O (a) Secretário (a) de Saúde deverá encaminhar à Controladoria Municipal, até o dia 10 de janeiro de cada 
ano, o plano anual, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como o planejamento de aplicação dos recursos; 

XL.  O (a) Secretário (a) de Saúde, em cumprimento a Lei Municipal nº 1094/2007, deverá encaminhar à Contro-
ladoria Municipal, para apreciação e aprovação, no prazo máximo de 90(noventa) dias da publicação desta instrução nor-
mativa, os seguintes documentos: 

1. SSP- 02 –Serviços Ambulatoriais e odontológicos  
2. SSP- 03- Procedimentos nas Unidades de Saúde 
3. SSP- 04-Controle e Distribuição de medicamentos 
4. SSP- 05- Acondicionamento e Destinação de Resíduos (Lixo Hospitalar) 
5. SSP- 06- Vigilância Epidemiológica  
6. SSP- 07-Vigilância Sanitária 
7. SSP- 08- Controle Administrativo da Saúde  
8. SSP- 09- Transporte de Pacientes 
Sendo que tais minutas deverão ser elaboradas nos moldes da instrução normativa SCI nº 001/2009, que disciplina 
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sobre a formatação das normas internas; 
XLI.  A Secretaria de Saúde deverá proporcionar ao Conselho Municipal de Saúde condições para uma fiscalização 

eficiente nos termos e limitações do mesmo. 
 

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Fica vedado a transferência de recursos do produto da receita de impostos e das transferências constitucionais, 

que exceda os 15% estabelecidos na LC 029/2000, ou que supere o percentual estabelecido na LDO/LOA, sem que tenha 
sido previamente autorizado pelo chefe do poder executivo, sendo que as transferências repassadas a maior deverão ser 
precedidas de processo administrativo contendo: 

1. Justificativa do Secretário de Saúde, explicando o motivo da necessidade do valor a maior; 
2. Parecer da Secretaria de Finanças no qual fique configurado que o percentual a maior não acarretará desequi-

líbrio entre a receita e a despesa; 
 
Somente poderá ocorrer repasse a maior nos seguintes casos: 

1. Excesso de arrecadação das receita de impostos e das transferências constitucionais; 
2. Readequação da despesa, por contingenciamento, neste caso o chefe do poder executivo, indicará qual ação 

de outra Secretaria será reduzida ou não executada; 
3. Emissão do bloqueio da dotação relativo ao projeto de atividade indicado na alínea b, impossibilitando, assim 

o empenhamento de despesa sem o correspondente aporte financeiro; ou mediante: 
4. Autorização do Secretário de Saúde e do Chefe do Poder executivo á Secretaria de Finanças para realizar a 

compensação, no trimestre seguinte, da parcela paga a maior. 
 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei; 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 
Normativa as demais legislações pertinentes; 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-

pal.  
A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-

ções em contrário. 
 
 
 

Brasnorte – MT, 13 de Dezembro  de 2010. 
 
Aprovada em: 13/12/2010 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Instituir o Sistema de Tributos do Município de Brasnorte, aprimorando o controle interno da unidade execu-
tora ligada a Arrecadação Tributária. 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos  a serem adotados  pela Secretaria Municipal de Finanças, no âmbito do poder executivo, da Prefeitura Mu-
nicipal de Brasnorte -MT,  quanto  a  operacionalização  do  Sistema  de  Tributos. 
 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange a  Secretaria  Municipal  de  Finanças e  demais  órgãos  da  Prefeitura Municipal, quanto a obser-
vância e operacionalização dos procedimentos relativos a Arrecadação Tributária e Controle de Divida Ativa do Município, 
que deverá ser  executada  em  estrita  observância  com  a  Legislação  Municipal,  Estadual, Federal, e os procedimentos 
constantes desta Instrução Normativa. 
 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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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. 

 
9. Tributo  

Receita instituída pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria tributária.  

 
 

10.  Divida Ativa 
Titulo de conta usada na contabilidade aplicada às entidades e que se destina a registrar as importâncias rela-

tivas a impostos, taxas, contribuições e multas de qualquer natureza devidas por terceiros À entidade, lançados mas não 
cobrados ou não recebidos no prazo de vencimento, a partir da data de sua inscrição. 

 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município, Lei 
1.227/2009 – Código Tributário Municipal. 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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: 
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� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 
 
 

VI - OBJETIVO: 
 

Disciplinar e normatizar os procedimentos no Sistema de Tributos no município de Brasnorte, através da ela-
boração das demais instruções referentes aos processos tributários do município. 
 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Da Secretaria de Finanças e Departamento Tributário 
 

1.1 Compete,  Secretaria Municipal de Finanças e ao Departamento Tributário as seguintes ações: 
a) Manter cadastro atualizado do cadastro de contribuintes; 
b) Realizar o lançamento de tributos e divida ativa, garantindo a fiel observância aos princípios legais estabele-

cidos; 
c) Prestar informações sempre que necessário para os diversos setores que dependem de seus dados para a reali-

zação de prestação de contas ou controle de receitas e lançamentos; 
d) Elaborar as Instruções normativas relativas aos procedimentos internos, voltadas para a melhoria e ampliação 

do controle de seus processos. 
e) Elaborar no mínimo as seguintes Instruções Normativas: 

� Lançamento e baixa de tributos; 
� Manutenção dos cadastros; 
� Inscrição, controle e baixa da Divida Ativa Tributária; 
� Fiscalização tributária; 
� Concessão e controle sobre as renúncias de receita; 
� Restituição de receitas tributárias. 
� Emissão de Alvarás; 
� Regulamento do Posto Fiscal; 

 
  

 
 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-
ções pertinentes; 
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A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-
pal.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
 

Brasnorte – MT, 20 de maio de 2011. 
 
Aprovada em: 20/05/2011 
 
 
 
 
 
  MAURO RUI HEISLER 

Prefeito do Município de Brasnorte 
 
 
 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 



Rua Campo Grande, 989 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

1/5 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SFI_001/2011 

VIGÊNCIA: 
15/07/2011 

Aprovada em: 15/07/2011 Ato de Aprovação: Decreto N° 062/2011 Versão: 1.0 

SISTEMA: SJU – SISTEMA FINANCEIRO  

SETORES ENVOLVIDOS: Secretaria de Finanças, Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno. 

 

  

 
 
 
 

I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos a serem adotados na execução orçamentária e financeira, no âmbito do poder executivo, da Prefeitura de 
Brasnorte - MT, quanto a operacionalização do Sistema Financeiro. 

 
 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todos os órgãos da Prefeitura de Brasnorte, quanto a observância e operacionalização dos procedi-
mentos de orçamentária e financeira, que deverão ser executados em estrita observância com a Legislação Municipal, Esta-
dual, Federal, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 
 
 

 
III – CONCEITOS 

 
1. Instrução Normativa 

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 
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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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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. 

 
9. Receita pública 

É a soma de recursos proveniente de impostos, taxas, contribuições e outras fontes, arrecadados para atender 
às despesas públicas. 

 
 
 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, Lei 4.320/64, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

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

� Fazer a verificação diária das entradas da receita na prefeitura provenientes das transferências correntes e de capi-

tal de acordo com a emissão da guia DAM – Documento de Arrecadação Municipal; 

� Utilizar as contas vinculadas somente para pagamentos de empenhos específicos de cada programa; 

� Atentar para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Instrução Normativa; 

� Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unida-

des executoras e supervisionar sua aplicação; 

� Promover discussões técnicas, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 

devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

� Gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a ela atribuídos, deter-

minar a distribuição, controle, orientação e coordenação dos serviços da Secretaria Municipal de Finanças; 

� Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações a demais unidades e a Coordenadoria de Controle In-

terno Municipal, quando solicitadas. 
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2. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 
 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Normatizar os procedimentos de execução orçamentária e financeira. 
 

2. Garantir o registro de todas as receitas e sua classificação de acordo com a legislação. 
 

3. Acompanhar o controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. 
 
 

 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos Procedimentos Básicos 
 
 

Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do Município, a Secretaria de 
Finanças, deverá adotar os procedimentos constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades, conforme 
segue: 

I. As normas fundamentais para a exigência e a cobrança de tributos estão contidas na Lei N.º 4.320/1964, nos 
artigos 51 a 57. 

II. Todas as receitas arrecadadas irão constar do Boletim Diário de Arrecadação, Relatório Sintético das Guias e 
Relatório Razão Analítico da Receita - normal, por contribuinte, por DAM - cujos valores irão corresponder com o total 
acusado no BDT - Boletim Diário de Tesouraria. O artigo 56, da Lei 4.320/1964, estabelece o princípio de Unidade de 
Tesouraria e sua observância é fundamental na recepção de receitas. 

III.  A meta bimestral de arrecadação compõe o documento criado pela Lei Complementar N.º 101/2000, em seu 
artigo 13, que tem o objetivo de desdobrar a previsão da receita em metas bimestrais de arrecadação, a ser publicada nos 30 
dias subseqüentes à publicação da Lei Orçamentária. 

IV.  O comparativo entre a receita arrecadada e a meta bimestral de arrecadação se torna necessário para verificar 
o cumprimento do que foram estabelecidos no art. 13 da Lei Complementar 101/2000. 
 
 
2.  Das Despesas e Receitas Vinculadas 
 
 

I. No inicio do exercício faz-se a abertura de todas as receitas previstas extraídas do orçamento. 
II. Registra, dia a dia, uma por uma, as receitas arrecadadas através da rede bancária. 

III.  Os lançamentos das receitas devem obedecer aos códigos gerais padronizados pela Lei 4.320/1964; e a porta-
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rias vigentes, e rigorosamente de acordo com o orçamento. 
IV.  Constituem-se vinculadas (e compete aos órgãos a respectiva prestação de contas): 

a. As despesas e receitas dos Fundos Especiais, nos termos das leis que os criaram; 
b. As despesas aplicadas no desenvolvimento do ensino e as receitas de impostos nos termos da Constitui-

ção Federal, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96); 
c. As despesas e receitas vinculadas aos programas da seguridade social (saúde e assistência social); 
d. As receitas e despesas que sejam objetos de contrato de financiamento ou decorrentes de transferências 

por força de convênios; 
e. As receitas e despesas vinculadas ao FMS – Fundo Municipal de Saúde. 

 
 
3.  Dos Ingressos das Receitas 
 
 

I. A Unidade de tesouraria deverá identificar se o valor ingressado é receita orçamentária ou extra-
orçamentária. 

II. Todo ingresso orçamentário é uma receita. Sendo assim, a próxima etapa é identificar a categoria econômica 
da receita. 

III.  Se for receita corrente identificar sua origem em tributaria, contribuição, patrimonial, agropecuária, industri-
al, serviços, transferências correntes e outras e posteriormente em suas devidas classificações segundo manual receita na-
cional conforme Portaria Conjunta STN/SOF N.º 3, de 14 de outubro de 2008, e posteriores alterações. 

IV.  Se for receita capital identificar a origem em operações de credito, alienação de bens, amortização de em-
préstimos, transferências de capital e outros e posteriormente em suas devidas classificações segundo manual receita na-
cional conforme Portaria Conjunta STN/SOF N.º 3, de 14 de outubro de 2008, e posteriores alterações. 

V. Se for ingressos extra-orçamentários são registrados como recursos de terceiros, em contrapartida com as o-
brigações correspondentes. 
 
 
4. Destinação dos Recursos 
 
 

I. Destinação de Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, 
desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos.  A destinação pode ser classificada em: 

a. Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem a aplicação dos recursos, em atendi-
mento às finalidades específicas estabelecidas pela norma; 

b. Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para a-
tender a quaisquer finalidades. 

II. Toda a vinculação de recursos pautados em mandamentos legais deverá ser controlada por fonte de recursos, 
indicando os recursos vinculados e sua finalidade, obedecendo desde a previsão da receita e execução da despesa progra-
mada nos instrumentos de planejamento, PPA, LDO E LOA. 

III.  Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, conforme estabelece o pará-
grafo único do art. 8º e o art. 50, da Lei Complementar N.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

IV.  Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará o 
seguinte: 

a. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 

V. Portanto, o controle das disponibilidades financeiras por destinação/fonte de recursos deve ser feito desde a 
elaboração do orçamento até a sua execução. 
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VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei; 

Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-
ções pertinentes; 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-
pal.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
 
 

Brasnorte – MT, 15 de Julho de 2011. 
 
Aprovada em: 15/07/2011 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos  a serem adotados  pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, no âmbito do poder 
executivo, da Prefeitura Municipal de Brasnorte -MT,  quanto  a  operacionalização  do  Sistema  de  Bem Estar Social. 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange  a  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento Social e Trabalho e  demais  órgãos  da  Prefeitura 
Municipal, quanto a observância e operacionalização dos procedimentos relativos ao planejamento e gestão da política 
pública em bem estar social e trabalho do Município, que deverá ser  executada  em  estrita  observância  com  a  Legisla-
ção  Municipal,  Estadual, Federal, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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9. Assistência Social  

É Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um con-
junto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. É um 
direito do cidadão e dever do Estado, onde o cidadão deverá estar enquadrado nas condições básicas para atendimento. 

 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) Lei nº. 10.836/2004 (Lei que regulamenta o Programa Bolsa Família) e Lei Municipal 
1993/2008 (Lei que regulamenta os Benefícios Eventuais). 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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 o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
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4 - Da Responsabilidade do Gestor quanto ao Cadastro Único 

� Os responsáveis pelo Cadastro Único ao fazerem um cadastro deverão confirmar se a família não se encontra ca-

dastrada em outro Município;  

� E de responsabilidade da autoridade competente fazer a manutenção do Cadastro Único compreendendo as ativi-

dades de bloqueio e desbloqueio ou o cancelamento de benefícios dos Programas observando a legislação vigente; 

� A autoridade responsável pela organização e manutenção do Cadastro Único que inserir ou fizer inserir dados ou 

informações falsas ou diversas das que deveriam ser inscritas, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, ou con-

tribuir para a entrega do benefício à pessoa diversa do beneficiário final, será responsabilizada civil, penal e admi-

nistrativamente. 
 

VI - OBJETIVO: 
 

Disciplinar e normalizar os procedimentos no Sistema de Bem Estar Social no município de Brasnorte. 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Das Políticas de Assistência Social  
 

1.1 Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho do Município de Brasnorte, prestar as-
sistência social nas seguintes formas: 

a) Programas Permanentes: São programas instituídos pelo município ou executados através de convênios com 
outros órgãos públicos privados e demais entidades; 

b) Benefícios Eventuais: São os que se destinam ao atendimento de necessidades advindas de situações de vul-
nerabilidade temporária, como auxilio funeral, incluindo translado caso o falecimento acontecer em outro 
município, auxilio transporte, auxilio de cestas básicas, auxilio alimentação a crianças com recomendação 
médica, auxilio fraldas a crianças e adultos com deficiências físicas e idosos, auxilio documentação e auxílio 
às famílias de baixa renda, que vierem a ser atingidas por catástrofe de qualquer natureza, e/ou qualquer outro 
evento de força maior ou caso fortuito;    

c) A assistência de benefícios eventuais se dará após visita realizada por Assistente Social  lotado no quadro de 
pessoal do  Município de Brasnorte-MT. Em se tratando de família já cadastrada no Cadastro Único, a visita 
do Profissional acima citado poderá ser dispensada. 

d) Todas as Assistências executadas deverão ser acompanhadas do extrato do Sistema Cadastro único ou parecer 
técnico de Assistente Social do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Brasnorte. 

e) Para os Casos de assistência de caráter médico deverão constar nos autos do processo administrativo compro-
vação da existência de enfermidade, bem como da necessidade de assistência; 

f) Para os Casos de Auxilio Funeral deverá constar nos autos do processo, cópia da certidão de óbito do faleci-
do. 

 
2.  Do Cadastro das Famílias de Baixa Renda.   
 

2.1 - As famílias de baixa renda são Cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal (CADÚNICO), sendo es-
te cadastro o mesmo utilizado para o  recebimento de benefícios do Programa Bolsa Família, conforme Termo de Adesão 
entre o Município de Brasnorte e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo que a família cadastrada 
poderá se beneficiar de outros programas, tais como, habitação, benefícios eventuais, cursos de inclusão digital, qualifica-
ção profissional e promoção social;    

2.2 - O Programa Bolsa Família é desenvolvido no Município através da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Social e Trabalho em prol das pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza avaliadas conforme as regras esta-
belecidas pelo programa a nível federal. 
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2.3 - Consideram-se beneficiárias dos programas as pessoas que se enquadrarem nos seguintes critérios: 
a) Comprovar que reside no Município de Brasnorte/MT, com exceção dos andarilhos; 
b) Possuir renda per capita de até meio salário mínimo mensal; 
c) A família que necessitar de beneficio eventual e não estiver cadastrada no Cadastro Único, deverá ser visitada 

in-loco por Assistente Social do quadro de pessoal da prefeitura, e caso atenda os critérios exigidos, será ime-
diatamente cadastrada. 

d) A família que se enquadrar nos parâmetros desta Instrução Normativa, ao fazer seu cadastro deverá apresentar 
os documentos pessoais tais como, CPF, RG, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento ou Casamento e 
Titulo de Eleitor, caso o Titulo de Eleitor não for do Município o beneficiário terá um prazo de 06 (seis) me-
ses para fazer a transferência do mesmo. 

e) Os Cadastros deverão ser revistos continuamente, visando o controle e a justa aplicação dos recursos destina-
dos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. 

f) No caso da família considerada de baixa renda, mas que ainda não esta cadastrada no CADUNICO e necessi-
tar do Beneficio Eventual em caráter de urgência como (alimentação, leite, fraldas e auxilio funeral) sendo as-
sim a Secretaria atenderá o principio de prontidão que o caso requer, ficando a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Trabalho responsável para fazer o encaminhamento do extrato do Cadastro Único assim que o mes-
mo estiver efetivado ou o parecer Técnico do Assistente Social;  
 
 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Todo encaminhamento de beneficio eventual devera ser acompanhado do extrato do Cadastro Único da famí-
lia requerente; 

O Controle Social de todos os programas executados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Trabalho será de responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-
ções pertinentes; 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-
pal.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
 

Brasnorte – MT, 22 de Dezembro  de 2010. 
 
Aprovada em: 22/12/2010 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor Instrução Normativa a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 
estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle de  Projetos e Obras Públicas. 

 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura Municipal de Brasnorte, quer como exe-
cutora de tarefas quer como fornecedoras ou recebedoras 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 das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
 
9. GEO-OBRAS 
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É um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para gerenciar as informa-
ções das obras executadas em todos os Órgãos das esferas Estadual e Municipais. 

O GEO-OBRAS é uma poderosa ferramenta de consulta dos investimentos realizados pelo Governo nas mais 
diversas regiões do Estado. Através da combinação das opções de filtro disponíveis, o Internauta consegue obter informa-
ções gerais ou específicas sobre as obras. 

 
 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito Municipal de 
Brasnorte, no sentido da implantação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem os artigos 31 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº. 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal n.º 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 

 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

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

2. Das Unidades Executoras: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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 o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
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VI - OBJETIVO: 
 

� Disciplinar e normatizar procedimentos na Gestão de Projetos e Obras Públicas; 

� Definir os principais passos para implantação de projetos e obras públicas (Projeto Básico e Projeto executivo); 

� Normatizar a administração dos contratos;  

� Normatizar procedimentos de controle na execução de obras. 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Do Projeto Básico: 
a. O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e ambientais, plantas e especifica-

ções técnicas, orçamento detalhado do custo global da obra subsidiada para montagem do plano de licitação e ges-
tão da obra. 

b. O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do(s) responsável (eis) pela sua elabo-
ração, conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77; 

c. O projeto básico deve ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I do § 2º do artigo 
7º da Lei nº. 8.666/93; 

d. Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, conforme dispõe o artigo 12 da 
Lei nº. 8.666/93: segurança; funcionalidade; adequação ao interesse público; economia na execução, conserva-
ção e operação; possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no 
local da execução, conservação e operação; impacto ambiental. 

 
2. Do Projeto Executivo: 

a. É fundamental que se apresente coerente com o projeto básico, de um modo que seja respeitado o vínculo do obje-
to com o processo licitatório; 

b. Qualquer alteração efetuada no projeto executivo (em relação ao projeto básico) deve estar tecnicamente justifica-
da e aprovada pela autoridade competente; 

c. O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do(s) responsável (is) pela sua ela-
boração, conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77; 

d. O projeto executivo deverá ser elaborado contendo todos os elementos necessários à completa execução da obra, 
conforme disposto no inciso X do artigo 6º da Lei nº. 8.666/93; 

e. As técnicas de construção previstas e os materiais especificados no projeto executivo deverão ser os mesmos pre-
vistos no projeto básico.  

f. Qualquer alteração deverá constar justificativa técnica, por escrito, para essa modificação. 
 

3. Dos Contratos 
a. Os Contratos devem ser numerados e arquivados em ordem cronológica, com registro sistemático de seus extra-

tos; 
b. Os contratos devem estabelecer de forma clara e objetiva as condições de execução, em conformidade com a lici-

tação e de acordo com o Art. 54, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93; 
c. Os contratos deverão atender o disposto no Art. 55 e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93 bem como a legislação 

específica de cada projeto, se houver; 
d. Todo aditivo de contrato deverá obrigatoriamente ser bem fundamentado e justificado tecnicamente pela autorida-

de competente, não podendo ultrapassar os 25% do valor inicial atualizado do contrato. O Aditivo de contrato de-
ve ser encaminhado com antecedência mínima de 15 dias do seu vencimento, para ao setor responsável. 

e. Para Termos Aditivos deverá ser observado o disposto no Art. 57 da Lei 8.666/93; 
f. Todos os pagamentos efetuados deverão ser conforme com o previsto no projeto básico, no cronograma físico-

financeiro e com as medições de serviços realizados. 
g. O reajuste do contrato deverá ser o mesmo previsto no edital de licitação e dentro dos parâmetros inflacionários 

vigentes; 
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h. As especificações técnicas para execução da obra, constantes do contrato, deverão ser as mesmas estabelecidas no 
projeto básico e/ou executivo. 

i. Incluir cláusula que garanta o cumprimento do Inciso XIII do art. 55 da lei 8.666/93; 
j. É Recomendada a observância da Lei 8.666/93 de forma geral para a formalização dos contratos, bem como a le-

gislação referente a meio ambiente e vigilância sanitária quando for o caso; 
 

4. Da Execução Física da Obra 
a. 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; 
b. 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; 
c. 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; 
 

5. Das Medições, Pagamentos e Controle 
a. A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para a liberação de pagamento de par-

celas da obra. 
b. Os serviços executados serão pagos após a emissão dos laudos de medição realizados pela fiscalização, conforme 

o contrato, ou seja, após sua regular liquidação; 
c. As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o cronograma físico-financeiro da obra. 
d. O representante da Administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá manter anotação em registro pró-

prio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regula-
rização das faltas ou defeitos observados, conforme dispõe o § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93; 

e. O representante da Administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá encaminhar relatórios à autorida-
de competente, comunicando ocorrências que venham a ensejar sanções ao contratado e alteração de projeto, custo 
ou prazo da obra, conforme dispõe o § 2º do art. 67 da Lei nº8.666/93. 

f. Todas as medições e termo de recebimento (provisório e definitivo) das obras deverão ser arquivados pelo respon-
sável pela fiscalização. 

g. O representante da Administração responsável pelas obras deverá lançar todos os dados das obras exigidos no sis-
tema informatizado de controle de obras da Prefeitura Municipal de Brasnorte. Esses lançamentos digitais, nos 
sistemas de controle de obras, deverão ser realizados em no máximo 05 dias depois de ocorrido seus fatos gerado-
res, sob pena de responsabilidade solidária a eventuais danos causados ao Município. 

h. O representante da Administração responsável pelas obras deverá fornecer as informações e arquivos referentes às 
obras ao servidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS do TCE - Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso. 

i. O servidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS do TCE, deverá efetuar os devidos lançamentos no sis-
tema obedecendo aos prazos do TCE, sob pena de responsabilidade solidária nos termos da legislação vigente; 

j. Os locais de obras deverão ser abertos sem restrições para a Unidade de Controle Interno quando das fiscalizações 
“In Loco”; 

 
6. Do Recebimento Provisório e Definitivo das Obras 

a. O recebimento provisório da obra deve ser feito pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, medi-
ante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, 
conforme art. 73 da lei 8.666/93. 

b. 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. 

c. Os termos de recebimento deverão ser emitidos em 4 vias, sendo: uma para arquivo próprio; uma para a contrata-
da; uma para o setor de patrimônio e uma para a contabilidade; 

d. É recomendada a criação de arquivo fotográfico, mesmo que digital, durante as fiscalizações de obras e serviços; 
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VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

O representante da Administração responsável pelas obras deverá realizar o cadastro e acompanhamento de 
todas as obras, preenchendo todos os campos solicitados nos sistemas de controles de obras da Prefeitura de Brasnorte e 
Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso. 

Esta em anexo a esta Instrução Normativa o modelo de formulário de recebimento provisório e definitivo de 
obras (uma via deverá ser repassada ao setor de Contabilidade/Patrimônio para os devidos registros). 

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 

 

 
Brasnorte – MT, 13 de Dezembro de 2010. 

 
 
 
 
Aprovada em: 13/12/2010 
 
 
  
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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MODELO DE FORMULÁRIO DE  
RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRAS 

 

 
Protocolo nº. 
Instrumento Contratual nº. Tipo de Execução (Direta/Indireta) 
Executor 
Valor 
Município 
Endereço obra 
Bairro Complemento. 
Natureza Obra (construção, Reforma, ampliação) 
Detalhe Natureza (Escola, posto Saúde etc.) 
Dimensão 
Prazo de Execução 
Data de início Data de término 

 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO : Considerando que os serviços executados estão de acordo com 
as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo legal de 
90 (noventa) dias, para o efetivo recebimento definitivo dos serviços conforme art. 73 da Lei nº. 
8.666/93. 

     Brasnorte-MT , _____/_____/________ 
 

 
 
 

______________________ 
Responsável Técnico 

CREA 

 
 
 

______________________ 
Executor da Obra 

 

 
 
 

______________________ 
Repres.Executivo 

 
  

Termo De Recebimento Provisorio nº. ______         DATA_____/_____/_______ 
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MODELO DE FORMULÁRIO DE  
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS 

 
Protocolo nº. 
Instrumento Contratual nº. Tipo de Execução (Direta/Indireta) 
Executor 
Valor 
Município 
Endereço obra 
Bairro Complemento. 
Natureza Obra (construção, Reforma, ampliação) 
Detalhe Natureza (Escola, posto Saúde etc.) 
Dimensão 
Prazo de Execução 
Data de início Data de término 

 
RECEBIMENTO DEFINITIVO : Considerando que os serviços executados estão de acordo com 
as cláusulas contratuais, e verificando que o objeto se encontra em perfeitas condições, a fiscaliza-
ção aceita a obra/serviços em caráter definitivo. As partes interessada, por seus representantes abai-
xo assinado, firmam o presente em quatro vias de igual teor, para que se produzam os devidos efei-
tos legais. 

 Brasnorte-MT , _____/_____/________ 
 

 
 
 

______________________ 
Responsável Técnico 

CREA 

 
 
 

______________________ 
Executor da Obra 

 

 
 
 

______________________ 
Repres.Executivo 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº. ______         DATA____/____/_____ 



Rua Campo Grande, 989 – Bairro Nosso Lar, Telefone (066) 3592-2007/2008 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

 
FOLHA Nº 

8/10 

NORMA INTERNA Nº: 
IN_SPI  001/2010 

VIGÊNCIA: 
09/04/2010 

Aprovada em: 13/12/2010 Ato de Aprovação: Decreto N° 135/2010 Vigência em: 13/12/2010 

SISTEMA: PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS– Controle de Execução de Obras 

SETORES ENVOLVIDOS: TODAS AS SECRETARIAS. 
 

 

CHECH LIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº IN_SPI_001/201 0 
VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO 

(Anexo I da IN_SPI_001/2010) 
 

Ponto de Controle:            1 Exame do Projeto Básico  
Documento Base:              Projeto Básico 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

1.1 O projeto básico apresentou o estudo de viabilidade, estu-
dos geotécnicos e ambientais, plantas e especificações técnicas, 
orçamento detalhado do custo global da obra subsidiada para 
montagem do plano de licitação e gestão da obra? 

      

1.2 O projeto básico teve Anotação de Responsabilidade Técni-
ca (ART), do(s) responsável (is) pela sua elaboração, conforme 
dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77? 

      

1.3 O projeto básico foi aprovado pela autoridade competente, 
conforme o disposto no inciso I do § 2º do artigo 7º da Lei nº. 
8.666/93? 

      

1.4 Foram considerados no projeto básico principalmente os 
seguintes requisitos, conforme dispõe o artigo 12 da Lei nº. 
8.666/93: segurança; funcionalidade; e adequação ao interesse 
público; economia na execução, conservação e operação; possi-
bilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias primas existentes no local da execução, conservação e 
operação; impacto ambiental? 

      

 
 
Ponto de Controle:            2 Exame do Projeto Executivo 
Documento Base:              Projeto Executivo 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

2.1 Foi apresentado coerente com o projeto básico, de um modo 
que foi respeitado o vínculo do objeto com o processo licitató-
rio? 

      

2.2 As alterações feitas no projeto executivo (em relação ao 
projeto básico) foram tecnicamente justificadas e aprovadas 
pela autoridade competente? 

      

2.3 O projeto executivo contém Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), do(s) responsável (is) pela sua elaboração, 
conforme dispõem os arts. 1º e 2º da Lei nº. 6.496/77? 

      

2.4. O projeto executivo foi elaborado contendo todos os ele-
mentos necessários à completa execução da obra, conforme 
disposto no inciso X do artigo 6º da Lei nº. 8.666/93? 

      

2.5 As técnicas de construção previstas e os materiais especifi-
cados no projeto executivo foram os mesmos previstos no 
projeto básico? 

      

2.6 As alterações contêm justificativa técnica para essa modifi-
cação? 

      

 
 
 

Ponto de Controle:            3 Exame do Contrato 
Documento Base:              Contrato 
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Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

3.1. O aditivo de contrato foi bem fundamentado e justificado 
tecnicamente pela autoridade competente, não ultrapassando os 
25% do valor inicial atualizado do contrato? 

      

O Aditivo de contrato foi encaminhado com antecedência 
mínima de 15 dias do seu vencimento, para ao setor responsá-
vel? 

      

3.2. Todos os pagamentos efetuados foram conforme com o 
previsto no projeto básico, no cronograma físico-financeiro e 
com as medições de serviços realizados? 

      

3.3. O reajuste do contrato foi o mesmo previsto no edital de 
licitação? 

      

3.4. As especificações técnicas para execução da obra, constan-
tes do contrato, foram as mesmas estabelecidas no projeto 
básico e/ou executivo? 

      

 
Ponto de Controle:            4 Exame da Execução Física da Obra 
Documento Base:              Processo da Obra 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

4.1. A execução da obra foi acompanhada e fiscalizada por um 
representante da administração especialmente designado, con-
forme dispõe o art. 67 da Lei nº. 8.666/93? 

      

4.2. A obra foi executada fielmente pelas partes, de acordo com 
as cláusulas avençadas no contrato, conforme dispõe o art. 66 
da Lei nº. 8.666/93? 

      

4.3. Os materiais aplicados e os serviços executados na obra 
foram 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? 

      

 
Ponto de Controle:            5 Exame das Medições, pagamentos e controle 
Documento Base:              Processo da Obra 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

5.1. A fiscalização procedeu à rigorosa medição das etapas já 
concluídas, para a liberação de pagamento de parcelas da obra? 

      

5.2. Os serviços executados foram pagos após a emissão dos 
laudos de medição realizados pela fiscalização, conforme o 
contrato, ou seja, após sua regular liquidação? 

      

5.3. As medições acumuladas foram compatíveis com o crono-
grama físico-financeiro da obra? 

      

5.4. O representante da Administração, responsável pela fiscali-
zação da obra, manteve anotação em registro próprio de todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, deter-
minou o que foi necessário à regularização das faltas ou defei-
tos observados, conforme dispõe o § 1º do art. 67 da Lei nº. 
8.666/93? 

      

5.5. O representante da Administração, responsável pela fiscali-
zação da obra, encaminhou relatórios à autoridade competente, 
comunicando ocorrências que ensejaram sanções ao contratado 
e alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe 
o § 2º do art. 67 da Lei n.º 8.666/93? 
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5.6 Todas as medições e termo de recebimento (provisório e 
definitivo) das obras foram arquivados pelo responsável pela 
fiscalização? 

      

5.7. O representante da Administração responsável pelas obras, 
lançou todos os dados da obra exigidos no sistema informatiza-
do de controle de obras da Prefeitura Municipal de Brasnorte no 
prazo máximo de 10 dias depois de ocorrido seus fatos gerado-
res? 

      

5.8. O representante da Administração responsável pelas obras, 
forneceu as informações e arquivos referentes às obras ao ser-
vidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS do TCE - 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? 

      

5.9. O servidor responsável pelo sistema on-line GEO OBRAS 
do TCE, efetuou os devidos lançamentos no sistema obedecen-
do aos prazos do TCE? 

      

 
Ponto de Controle:            6 Exame do Recebimento Provisório e Definitivo da Obra 
Documento Base:              Processo da Obra 

Procedimento de Controle S N NA Verificado por Data Rubrica 

6.1. O recebimento provisório da obra foi feito pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado, conforme art. 73 da lei 
8.666/93? 

      

6.2. O recebimento definitivo da obra foi 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 comprovou 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 foi maior que 90 (noventa) dias? 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos a serem adotados, no âmbito do poder executivo, da Prefeitura de Brasnorte - MT, quanto a operacionaliza-
ção do Sistema De Comunicação Social. 

 
II – ABRANGÊNCIA 

 
Abrange todos os órgãos da Prefeitura de Brasnorte, quanto à observância e operacionalização dos procedi-

mentos de ordem jurídica, que deverão ser executados em estrita observância com a Legislação Municipal, Estadual, Fede-
ral, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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9. Publicação 
Instrumento que dá conhecimento de ato ao público em geral. 
 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 

Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município, Lei 992/2006 e decreto 
085/2010 que dispõe os meios oficiais de divulgação. 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 
controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-
ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Da Assessoria de Comunicação: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-
formações e participando do processo; 

� 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 con-
trole e o aumento da eficiência operacional; 

� Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando 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 o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 
que tange à 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 
implantação 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. 

 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Disciplinar e normalizar os procedimentos de publicação de atos praticados pelo poder executivo. 
 

2. Ampliar a transparência das ações realizadas no âmbito municipal. 
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VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos atos publicáveis  
 
Todas as ações de governo e gestão da Prefeitura de Brasnorte deverão ser divulgadas com o intuito de dar 

transparência aos atos praticados, entretanto, nem todas as ações e documentos são de publicação obrigatória, desta forma, 
são atos publicáveis em um ou mais meios de comunicação oficial: 

 
I. Avisos, editais e outros atos de licitação na modalidade pregão que com base na Lei n° 10.520/02 podem ser 

publicados no Diário Oficial do respectivo ente federado 
a) Aviso de convocação dos interessados; 
b) Edital do pregão; 
c) Aviso de modificação do edital do pregão; 
d) Aviso da impugnação do edital; 
e) Aviso do julgamento e classificação de propostas; 
f) Aviso de julgamento e habilitação de licitantes 
g) Aviso da adjudicação; 
h) Aviso do recurso; 
i) Aviso da homologação; 
j) Aviso do extrato de contrato; 
k) Aviso da anulação; 
l) Aviso da revogação; 
m) Aviso do cancelamento; 
n) Aviso do parecer e deliberações do pregoeiro; 
o) Aviso da nomeação do pregoeiro e da sua equipe de apoio 
p) Outros tipos de avisos de licitação 

 
II. Avisos e outros atos de licitação que com base na Lei n° 8.666/93 podem ser publicados no Diário Oficial do 

respectivo ente federado. 
a) Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a i-

dentificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o 
valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigi-
bilidade de licitação; 

b) Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão; 
c) Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão; 
d) Aviso da Dispensa 
e) Aviso da Inexigibilidade 
f) Aviso do Registro de preço 
g) Aviso da Impugnação de edital /convite 
h) Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes 
i) Aviso do Julgamento e classificação de propostas 
j) Aviso da Adjudicação 
k) Aviso da Homologação 
l) Aviso do Recurso 
m) Aviso do Contrato 
n) Aviso da Anulação 
o) Aviso da Revogação 
p) Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora 
q) Aviso do Termo Aditivo 
r) Aviso da Rescisão de contrato 
s) Aviso do Adiamento de licitação 
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t) Aviso da Convocação para sorteio 
u) Aviso da Constituição de comissão de licitação 
v) Aviso da Notificação de penalidades a licitantes 
w) Aviso da Cessão de uso 
x) Aviso da Permissão de uso 
y) Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações 
z) Outros tipos de avisos de licitação 

 
III.  Contas Públicas podem ser publicadas somente no site do Diário Oficial do respectivo ente federado. 

a) Tributos arrecadados; 
b) Orçamentos anuais; 
c) Execução dos orçamentos; 
d) Balanço orçamentário; 
e) Demonstrativo de receitas e despesas; 
f) Contratos e seus aditivos; 
g) Compras. 

 
IV.  Instrumentos de Gestão Fiscal 

a) Planos; 
b) Orçamentos; 
c) Leis de diretrizes orçamentárias; 
d) Prestação de contas; 
e) Parecer prévio; 
f) Relatórios resumidos da execução orçamentária; 
g) Relatórios de gestão fiscal; 
h) Versões simplificadas desses documentos. 

 
V. Atos Normativos 

a) Leis; 
b) Decretos; 
c) Portarias; 
d) Resoluções; 
e) Circulares; 
f) Despachos; 
g) Outros atos normativos. 

 
VI.  Atos Financeiros 

a) A programação financeira; 
b) O cronograma de execução orçamentária; 
c) O quadro de cotas trimestrais da despesa; 
d) Prestação de contas; 
e) Créditos adicionais; 
f) Outros atos financeiros. 

 
VII.  Atos de Pessoal 

a) Lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único; 
b) Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade tempo-

rária de excepcional interesse público; 
c) Outras disposições legais instituídas pelo município; 
d) Ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no quadro de pessoal; 
e) Edital de concurso público; 
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f) Homologação das inscrições; 
g) Resultado dos aprovados e sua classificação; 
h) Homologação do concurso após julgamento do último recurso; 
i) Outros atos de concurso; 
j) Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para posse; 
k) Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado; 
l) Promoção; 
m) Transferência; 
n) Reintegração; 
o) Aproveitamento; 
p) Reversão; 
q) Readaptação; 
r) Recondução; 
s) Exoneração; 
t) Demissão; 
u) Aposentadoria; 
v) Falecimento; 
w) Outros atos de pessoal; 
x) Ato de nomeação da comissão de sindicância. 
y) Contratos temporários; 
z) Rescisão de Contrato Temporário. 

 
VIII.  Outros Atos Administrativos 

a) Atas e deliberações dos conselhos municipais; 
b) Alvarás e demais atos administrativos; 
c) Outros atos administrativos. 
d) Editais de Processos Seletivos; 
e) Homologação de Processos Seletivos; 
f) Outros atos de processo seletivo. 

 
2.  Dos locais de publicação  

 
As publicações oficiais deverão ser feitas nos meios a seguir (Decreto 085/2010): 

a) Diário Oficial da União; 
b) Diário Oficial do Estado; 
c) Jornal da Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM; 
d) Mural da Prefeitura; 
e) Sitio oficial www.brasnorte.mt.gov.br; 
f) Mural da Câmara Municipal; 

 
A Afixação em mural da prefeitura e o site oficial não substituem publicação para os casos previstos em lei 

especifica e regulamentações do Tribunal de Contas do Estado. 
 
 

3.  Da publicação 
 
O responsável pela unidade executora de origem dos documentos é quem deverá observar as regras e prazos 

de publicação. 
Considerando a prestação de contas e a publicidade dos atos, relatórios, demonstrativos contábeis, instrumen-

tos de gestão e demais exigências constantes em legislação especifica para cada ação, bem como nas determinações do 
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Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, o servidor responsável pela unidade executora de origem de qualquer um 
dos documentos descritos no item 1 da seção VII, desta instrução deverá: 

 
I. Encaminhar documento para publicação no prazo máximo de 24 horas após a sua aprovação e confecção; 

II. Os arquivos para publicação em Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da AMM, 
deverão ser encaminhados em forma de arquivo editável, preferencialmente no formato do editor de textos comum a todos 
os servidores. 

III.  As publicações por afixação em Mural deverão ser certificadas pelo servidor que a realizou. A certificação 
deverá conter carimbo com data de publicação e identificação do servidor, com nome e matricula. 

IV.  As publicações para o sitio deverão ser encaminhadas em arquivo digital de formato PDF. 
V. Por via de regra, as publicações são dispensadas de assinatura, porém, a unidade executora deverá anotar ob-

servação na publicação onde constará: “o original assinado encontra-se no respectivo setor”; 
VI.  As publicações que forem remetidas para o Mural da Câmara de Vereadores deverão ser acompanhadas por 

oficio de encaminhamento, e estão dispensadas da certificação por parte de servidor da prefeitura; 
VII.  As publicações serão armazenadas em pasta própria ou junto com o processo ou documento de origem; 

VIII.  As publicações, eventualmente, poderão ser armazenadas em meio digital como forma de economia de espa-
ço e consumo de material de expediente; 

IX.  As publicações deverão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação ou equivalente; 
 
 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei; 

Aplica-se, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legislações pertinentes; 
Os servidores que trabalham na elaboração dos documentos são considerados responsáveis pela publicação 

dos mesmos, juntamente com o responsável pela unidade executora e poderão responder junto aos órgãos competentes por 
eventuais falhas ou atrasos. 

As publicações deverão seguir o que determina a legislação especifica para cada caso em conjunto com o que 
determinam as decisões impostas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade de Controle 
Interno da Prefeitura.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 

 
 

Brasnorte – MT, 17  de Junho de 2011. 
 
Aprovada em: 17/06/2011 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos a serem adotados pela Assessoria Jurídica, no âmbito do poder executivo, da Prefeitura de Brasnorte - MT,  
quanto  a  operacionalização  do  Sistema  Jurídico. 

 
 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todos os órgãos da Prefeitura de Brasnorte, quanto a observância e operacionalização dos procedi-
mentos de ordem jurídica, que deverão ser  executados  em  estrita  observância  com  a  Legislação  Municipal,  Estadual, 
Federal, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 
 

 
 

III – CONCEITOS 
 

1. Instrução Normativa 
Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 

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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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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. 

 
9. Sistema jurídico 

Conjunto de normas jurídicas interdependentes, reunidas segundo um princípio unificador. 
 

10 – Dívida Ativa 
É uma espécie de crédito público, cuja matéria é definida desde a Lei 4320/64, sendo sua gestão econômica, 

orçamentária e financeira resultante de uma conjugação de critérios estabelecidos em diversos outros textos legais. 
 

11. Processo administrativo  
É uma sucessão encadeada de fatos, juridicamente ordenados, destinados à obtenção de um resultado final, no 

caso a prática de um ato administrativo final. 
 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 5° da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
2. Da Assessoria Jurídica: 

� Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na fase de sua elaboração fornecendo in-

formações e participando do processo; 

� 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 con-

trole e o aumento da eficiência operacional; 

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

mesma; 

� Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
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quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 
 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Disciplinar e normalizar os procedimentos no Sistema Jurídico municipal; 
 

2. Diminuir os riscos de vícios e ilegalidades nos processos administrativos. 
 

 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos Procedimentos Básicos 
Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do Município, a Assessoria jurí-

dica, deverá adotar os procedimentos constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades, conforme segue: 
I. A representação e defesa judicial e extrajudicial dos interesses do município, em qualquer foro ou instância, 

e outras atividades jurídicas pertinentes à Administração pública, delegadas pelo prefeito; 
II. O assessoramento a todas as Unidades do Município em assuntos de natureza jurídica; 

III.  A preparação de contratos, convênios e acordos, nos quais o município seja parte; 
IV.  A inscrição e cobrança da dívida ativa judicial; 
V. O Acompanhamento e instrução quanto a instauração de sindicâncias e processos administrativos; 

VI.  O exercício das atividades concernentes ao sistema de assessoramento jurídico e a emissão de pareceres so-
bre questões que lhe forem submetidas e outras atividades correlatas; 

VII.  Orientar na coletânea da legislação Federal, Estadual aplicável ao município;  
VIII.  Estudar, elaborar, redigir e examinar anteprojetos de leis, decretos, editais e regulamentos, assim como, mi-

nutas de contratos, convênios e quaisquer outros atos administrativos, formulando o respectivo parecer, sempre que solici-
tado, independente do grau de hierarquia existente nas esferas administrativas 

IX.  Emitir parecer sobre questões jurídicas submetidas a exame e executar outras atividades afins. 
 
 

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-

ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 
A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-

vista em lei; 
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Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-
ções pertinentes; 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-
pal.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
 
 

Brasnorte – MT, 18 de Julho de 2011. 
 
Aprovada em: 18/07/2011 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas unidades da estrutura do Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os 
procedimentos a serem adotados, quanto a operacionalização do Sistema de Serviços Gerais da Prefeitura de Brasnorte. 

 
 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todos os órgãos da Prefeitura de Brasnorte, quanto a observância e operacionalização dos procedi-
mentos de serviços gerias, que deverão ser executados em estrita observância com a Legislação Municipal, Estadual, Fede-
ral, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 
 
 

 
III – CONCEITOS 

 
1. Instrução Normativa 

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 
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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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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 E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

� Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa. 
 
 
2. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Normatizar os procedimentos de execução dos diversos serviços gerais na Prefeitura de Brasnorte. 
 
 

 
VII - DOS PROCEDIMENTOS: 

 
1.  Dos Serviços de Limpeza 
 

É função dos servidores nomeados no cargo de Agente de Infraestrutura ou Apoio Administrativo Educacio-
nal, com área de trabalho especifica em limpeza e manutenção, as atribuições como segue: 
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I. Manter as repartições, tais como salas em geral, gabinetes, consultórios, corredores, banheiros e plenários 
limpos, até 10 minutos antes do expediente interno;  

II. Zelar pela conservação e limpeza de móveis e aparelhos elétricos e eletro-eletrônicos;  
III.  Manter a limpeza de pisos, azulejos, calçadas e vidraças;  
IV.  Abastecer os banheiros com toalhas de papel ou tecidos, papel higiênico, sabonetes e manter os mesmos com 

a perfeita limpeza e higienização; 
V. Manter a limpeza de todas as cestas coletoras de lixo, bem como o recolhimento do lixo, e transportar até o 

local de recolhimento indicado para coleta do mesmo; 
VI.  Controlar o consumo de material e utensílios de limpeza, requisitando a chefia imediata com antecedência;  

VII.  Regar plantas e folhagens existentes na parte interna do prédio;   
VIII.  Havendo a necessidade, assegurar a limpeza permanente durante o expediente de atendimento ao publico e 

fazer faxina nos setores mensalmente.       
IX.  Usar Equipamentos de Proteção Individual oferecido pela Instituição, tais como: luvas, bota de borracha e 

avental; 
 
2. Do Serviço de Copa e Cozinha.  

 
É função dos servidores nomeados no cargo de Agente de Infraestrutura ou Apoio Administrativo Educacio-

nal, com área de trabalho especifica em copa e cozinha, as atribuições como segue: 
I. Manter os utensílios e equipamentos de copa e cozinha em perfeita condições de higiene; 

II. Manter o ambiente da copa sempre limpo e higienizado; 
III.  Não permitir fluxos de pessoas estranhas e servidores no interior da cozinha;  
IV.  Preparar e distribuir café, água e chá nos setores adequados;  
V. Manter as xícaras e copos limpos, na recepção e nos demais setores, bem como a reposição de copos descar-

táveis; 
VI.  Controlar o consumo de gêneros alimentícios, material e utensílios de limpeza, requisitando a chefia imediata 

com antecedência;  
VII.  Disponibilizar, água e café na sala de reuniões ou demais setores quando solicitado; 

VIII.  Não permitir vendas de mercadorias no interior da cozinha;  
IX.  Permanecer no local de trabalho, (cozinha) para atender telefones durante solicitações de servidores.  
X. Usar Equipamentos de Proteção Individual oferecido pela Instituição, tais como, touca e avental; 

 
3. Da Colaboração de todos os Servidores da Instituição com a Limpeza e Serviços de Copa.    

 
Compete a todos os Servidores:  

I. Colaborar com a organização das salas e banheiros, mantendo os espaços de trabalho de forma a facilitar 
com o serviço de limpeza.    

II. Deixar sempre as mesas e arquivos organizados para a limpeza dos mesmos;  
III.  Disponibilizar uma cópia da chave do seu setor para os responsáveis pela limpeza e copa; 
IV.  O Servidor que necessitar de algum serviço da copa deverá solicitar através do ramal. 

 
4.  Da Responsabilidade da Instituição.  
 

Compete a Instituição: 
I. Disponibilizar equipamentos, utensílios e materiais suficientes para manutenção da limpeza e da copa; 

II. Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual aos servidores da copa e limpeza de acordo com a sua 
ocupação;  

III.  Solicitar com antecedência o serviço de copa quando houver reunião ou sessão.    
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VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O servidor responsável pela limpeza poderá estar fazendo os serviços de limpeza tais como, em calçadas, vi-

draças ou até mesmo em salas que não estão sendo ocupadas no momento, durante o expediente ao público, desde que não 
interfira no funcionamento dos demais setores;  

A venda de lanches na cozinha, só será permitida após as 15.30 horas, ocasião em que o servidor terá no má-
ximo 15 minutos para lanchar e voltar para o seu local de trabalho;  

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-
vista em lei; 

Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-
ções pertinentes; 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-
pal.  

A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-
ções em contrário. 
 
 
 

Brasnorte – MT, 20 de Julho de 2011. 
 
Aprovada em: 20/07/2011 
 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 
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I – FINALIDADE 
 

Dispor sobre a produção de rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do 
Município, objetivando a implantação de procedimentos de controle. Regulamentando os procedimentos a serem adotados  
quanto  a  operacionalização  do  Sistema  de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Brasnorte. 

 
 
 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange todos os órgãos da Prefeitura de Brasnorte, quanto a observância e operacionalização dos procedi-
mentos de tecnologia da informação, que deverão ser  executados  em  estrita  observância  com  a  Legislação  Municipal,  
Estadual, Federal, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 
 
 

 
III – CONCEITOS 

 
1. Instrução Normativa 

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das 
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 

Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais 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 indica-
dores, 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. 
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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. 

 
9.Usuário 

Pessoa física cadastrada em um ou mais sistemas informatizados da Prefeitura de Brasnorte para acesso a in-
formações;  

 
10. Cadastro 

 Procedimento de criação de usuário para acesso aos sistemas informatizados da Prefeitura de Brasnorte; 
 

11.Habilitação 
 

Procedimento de atribuição dos módulos ou rotinas ao usuário; 
 

12. Módulo ou Rotina 
 

Subconjunto de transações de um sistema, que define a abrangência de atuação de um usuário; 
 

13.Transação 
 

Programa executável do sistema; 
 

14.Senha 
Conjunto alfanumérico de caracteres destinado a assegurar a identidade do usuário e a permitir seu acesso aos 

dados, programas e sistemas não disponíveis ao público, de uso pessoal e intransferível. 
 
 
 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Prefeito do Município de 
Brasnorte, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no Executivo, sobre o qual dispõem o artigo 05 da 
Constituição Federal, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, além da Lei Municipal nº 1094/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 
 
 
 

V – RESPONSABILIDADES 
 

1. Do Departamento de Tecnologia de Informação: 

� Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do con-

trole interno, para definir as rotinas de trabalho identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de 

controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada; 

� Obter a aprovação da Instrução Normativa, após submetê-la à apreciação da unidade de controle interno e promo-

ver sua divulgação e implantação; 

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

� Promover as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua melhoria, tendo em 
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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, zelando 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. 

� Recepcionar e conferir a documentação necessária ao cadastro, suspensão e exclusão de usuários, à habilitação e 

inabilitação de módulos ou rotinas, e ao fornecimento de senha provisória, bem como atender essas solicitações. 
 
2. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

� Prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no 

que tange à 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 

implantação 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. 
 
 
 

VI - OBJETIVO: 
 

1. Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos relativos ao cadastro, suspensão e exclusão de usuários, à 
habilitação e inabilitação de perfis, e ao fornecimento e utilização das senhas para acesso aos sistemas informati-
zados da Prefeitura de Brasnorte, administrados pelo Departamento de Tecnologia da Informação 

 
 
 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 
 

1.  Dos Procedimentos Básicos 
 

I. O acesso do usuário aos sistemas informatizados da Prefeitura de Brasnorte é feito mediante o uso de senha 
pessoal e intransferível e sua autorização de uso não implica direito de acesso imotivado aos sistemas e informações. 

II. Os Responsáveis Técnicos de cada sistema são os chefes dos Departamentos, ou a quem por estes for atribu-
ída a função, por meio de um ato administrativo; 

III.  Os pedidos de cadastro de usuários, bem como as solicitações de atualização de acesso, dependem para seu 
atendimento, da anuência do Responsável Técnico do Sistema ou Secretário da Pasta ao qual o sistema é vinculado; 

IV.  O pedido de anuência do responsável técnico será providenciado pela Gerencia de Sistemas e Gestão da In-
formação. 

V. As solicitações de habilitação ou inabilitação de usuários aos sistemas informatizados da Prefeitura de Bras-
norte, serão processadas mediante prévio encaminhamento ao Departamento de Tecnologia da Informação do formulário 
“Controle de Acesso aos Sistemas”, constante no Anexo I; 

VI.  O formulário “Controle de Acesso aos Sistemas” deve ser assinado, na qualidade de solicitante, pelo superior 
imediato do servidor ou titular responsável pelo órgão/unidade a quem se está concedendo o acesso; 

VII.  Ao usuário será fornecido o “id de usuário” após o mesmo ter tomado ciência e assinado o Termo de Res-
ponsabilidade de Acesso ao Sistema, conforme Anexo II desta Instrução; 

VIII.  O descumprimento do Termo de Responsabilidade - Anexo II, caracteriza infração funcional, com prejuízo 
da responsabilidade penal e civil do infrator; 
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IX.  Nos casos de re-lotação, demissão, exoneração, aposentadoria, remoção, falecimento ou qualquer outro que 
implique o desligamento do usuário da Administração Publica Municipal, o chefe imediato do usuário deve comunicar 
imediatamente o fato ao Departamento de Tecnologia da Informação, por meio do formulário “Controle de Acesso aos 
Sistemas”, constante no Anexo I, assinalando no quadro a opção “exclusão” 

X. Após o cadastro do usuário, este deve acessar o Sistema para registrar uma senha pessoal, secreta e intransfe-
rível, efetuando seu login com o “id de usuário” pré-determinado; 

XI.  O acesso aos sistemas informatizados da Prefeitura Brasnorte por seus usuários deve ser sempre motivado 
por necessidade de serviço ou, ainda, determinação escrita e assinada pelo superior hierárquico em linha direta, também 
deverá ser motivada por necessidade de serviço. A não observância deste artigo anterior, implica na transferência das res-
ponsabilidades de acesso do servidor para seu superior imediato. 

XII.  O chefe imediato deve solicitar a suspensão do acesso do usuário, comunicando imediatamente o fato ao De-
partamento de Tecnologia da Informação por meio do formulário “Controle de Acesso aos Sistemas”, assinalando a opção 
“Bloqueio”, nos seguintes casos: 

a. Férias; 
b. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
c. Licença para o serviço militar; 
d. Licença para atividade política; 
e. Licença prêmio por assiduidade; 
f. Licença sem vencimento para tratar de interesse particular; 
g. Licença para participar de cursos de especialização ou aperfeiçoamento; 
h. Licença por motivo de doença em pessoa da família; 
i. Afastamento em razão de: 

i. casamento; 
ii.  falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor 

sob sua guarda e irmão. 
j. Cedência para exercício de cargo de provimento em comissão, desde que fora da Administração 

Municipal; 
k. Cedência para exercício de cargo ou função de governo ou de administração, em qualquer parte do 

Território Nacional, por nomeação do Presidente da República; 
l. Cedência para exercício do cargo de Secretário de Estado ou Municipal em outras Unidades da 

Federação; 
m. Licença maternidade; 
n. Licença paternidade; 
o. Licença para tratamento de saúde; 
p. Afastamento para participar de missão ou estudo no país ou no exterior; 
q. Licença para exercício de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou sindical; 
r. Suspensão em processo administrativo disciplinar; 
s. Afastamento em virtude de condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, 

quando não determinada a demissão do servidor. 
 

XIII.  No retorno à atividade do usuário afastado, seu chefe imediato deve comunicar imediatamente o fato ao De-
partamento de Tecnologia da Informação por meio do formulário “Controle de Acesso aos Sistemas”, assinalando no qua-
dro I a opção “Desbloqueio”; 

XIV.  Todos os acessos criados para os sistema até a data de publicação desta Instrução Normativa, terão um prazo 
de 30 dias para serem recadastrados. 

XV.  O processo de recadastramento obedecerá aos procedimentos estabelecidos neste instrumento, e a solicitação 
do recadastramento ficará a cargo a do órgão ao qual o usuário esta lotado; 

XVI.  Vencido o prazo estabelecido no item XIV, o acesso será cancelado pelo Departamento de Tecnologia da In-
formação.  
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VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-

ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas; 
A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma pre-

vista em lei; 
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa as demais legisla-

ções pertinentes; 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Controladoria Munici-

pal.  
A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação Revogam – se todas as disposi-

ções em contrário. 
 
 
 

Brasnorte – MT, 20  de Julho de 2011. 
 
Aprovada em: 20/07/2011 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 

 
 
 
 

Jonas Lemuel Kempa 
Controlador Interno 


