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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2008 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Diretoria 
Contábil Financeira e pela Divisão de Orçamento, Escrituração 
Contábil e Patrimônio desta Câmara Municipal, na prática de 
suas atividades. 

 

 O Controlador Interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Resolução nº 36/2007, de 27/02/2007, em seu art. 2º, § 1º e os 
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos a serem 
adotados pela Diretoria Contábil Financeira e pela Divisão de Orçamento, Escrituração 
Contábil e Patrimônio desta Câmara Municipal, na prática de suas atividades, objetivando a 
melhoria de suas funções e a efetivação das ações de controle interno em atendimento à 
legislação pertinente 

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos a serem adotados pela Diretoria 
Contábil Financeira e pela Divisão de Orçamento, Escrituração Contábil e Patrimônio desta 
Câmara Municipal, na prática de suas atividades, a seguir definidas: 

I – manter o registro e controle das liberações de numerários transferidos pelo 
Executivo; 

II – manter o registro e o controle dos saldos das dotações dos empenhos emitidos no 
exercício; 

III – efetuar o registro contábil dos empenhos e demais atos contábeis;  

IV - elaborar relatórios que ofereçam subsídios, dados e informações para auxiliar o 
ordenador da despesa da Câmara na elaboração dos instrumentos de planejamento, com 
ênfase no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; 

V - manter escrituração simultânea nos Sistemas Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial no fiel cumprimento das normas de contabilidade pública;  

VI - Acompanhar e avaliar a programação financeira e o cronograma mensal de 
desembolso, propondo, se necessário, a limitação de empenho; 

 VII - manter o controle sobre os créditos adicionais e especiais; 
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 VIII – elaborar estimativa de impacto orçamentário-financeiro quando da criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, 
especialmente as de caráter continuado (art.16, II, da LC nº 101/2000); 

IX – manter o controle contábil e, em separado, documentação referente às despesas 
com publicidade e divulgação e demais despesas que requeiram controle; 

X – manter métodos de avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da 
gestão orçamentária, em conjunto com a Controladoria Interna; 

XI - escriturar em livros próprios o Diário e o Razão em versões simplificadas e 
analíticas, encadernando-os, em separado, com os respectivos termos de abertura e 
encerramento; 

XII – manter o controle sobre a classificação correta das receitas e despesas, 
obedecendo sempre ao regime de caixa e o regime de competência e observando a 
classificação dada pela Portaria do Sistema do Tesouro Nacional; 

XIII – manter o registro e o controle contábil das aplicações financeiras; 

XIV - manter o controle dos repasses do Executivo e sua utilização para efeito de 
Suplementação; 

XV – certificar a idoneidade dos documentos contábeis com averiguação na internet, 
anexando extrato de Certidão Negativa de Débitos (CND’s) do INSS e Certificado de 
Regularidade (CR) do FGTS; 

XVI – encadernar os movimentos mensais, fazendo constar a assinatura do Presidente 
e do responsável pela contabilidade, demonstrando o número do CRC; 

XVII – promover à programação, a organização, a coordenação, a execução e o 
controle das atividades pertinentes a elaboração dos balancetes mensais e aos balanços anuais 
da Câmara Municipal; 

XVIII – estabelecer mecanismos, sistemas e métodos que possibilitem o controle da 
execução orçamentária, o conhecimento da situação patrimonial, o levantamento dos 
balancetes mensais e do balanço anual e a análise e interpretação dos resultados econômicos 
financeiros; 

XIX – emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e 
orçamentários; 

XX – manter o controle sobre os restos a pagar e dívida flutuante; 

XXI – manter o controle contábil sobre o patrimônio da Câmara; 

XXII - acompanhar a elaboração das prestações de contas;  



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
– ESTADO DO PARANÁ – 

CONTROLADORIA INTERNA 

3 
 

XXIII - prestar orientação na retenção e contabilização de INSS dos prestadores de 
serviços e servidores, para incluir seus nomes na GFIP’s; 

XXIV - verificar a retenção do IRRF e ISSQN dos prestadores de serviços, pessoas 
físicas e jurídicas; 

XXV – elaborar e publicar quadrimestralmente os Relatórios da Gestão, nos termos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal; 

XXVI – elaborar documento de impacto orçamentário e financeiro em cumprimento 
ao disposto no artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 04.05.2000, nos casos de geração 
de novas despesas ou quando as dotações apresentarem saldos insuficientes para o custeio da 
despesa; 

XXVII – disponibilizar e/ou prestar informações relativas à solicitação de órgão 
oficial, no que concerne à realidade fiscal da Câmara; 

XXVIII – verificar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos contábeis; 

XXIX – verificar o correto preenchimento dos elementos essenciais das notas fiscais, 
quanto ao limite para emissão, anotações, rasuras, dados informativos de aquisição ou serviço 
prestado, entre outros fatores; 

XXX – organizar as pastas contendo os comprovantes de despesas e receitas em 
obediência às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado;  

XXXI – manter em seus arquivos, relativamente a cada exercício encerrado, os 
seguintes documentos contábeis: 

  Demonstrativo da despesa orçada com a realizada; 
  Demonstrativo da despesa empenhada com a quitada; 
  Diário; 
  Razão geral, consolidado; 
  Relatório de tesouraria; 
  Conciliações bancárias; 
  Extratos bancários; 
  Demonstrativo da despesa com pessoal; 
  Demonstrativos de aplicações financeiras; 
  Demonstrativo de cumprimento das metas fiscais; 
  Demonstrativo do repasse do Executivo Municipal; 
  Relação da abertura de créditos suplementares e especiais e suas respectivas 

anulações; 
  Demonstrativo das Variações Patrimoniais; 
  Balanço Orçamentário; 
  Balanço Financeiro; 
  Balanço Patrimonial; 
  Quaisquer outros demonstrativos ou relatórios específicos da Contabilidade; 
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XXXII – acrescentar mecanismos que facilitem o acompanhamento da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial, quanto a prazos e indicadores de desempenho 
previstos em legislações vigentes; 

 Art. 2º - Os procedimentos constantes nesta instrução serão de competência da 
Diretoria Contábil Financeira, a qual responsabilizará os seus Departamentos para a sua 
execução. 

 Parágrafo Único. – Os relatórios serão assinados pelo Diretor Contábil Financeiro e 
pelo Chefe de Departamento. 

Art. 3º - O servidor responsável pelo setor, não poderá escusar-se de decidir em 
assuntos de sua competência, sob pena de responsabilizar-se pelas conseqüências de sua 
recusa ou omissão. 

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta instrução importará na aplicação de 
penalidades ao responsável, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
vigente, sem prejuízos de medidas legais com comunicação ao TCE/PR. 

Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.     

 
 Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 17 de 
junho de 2008. 

 
 
 
 

Jairo Luiz Chiuratto da Silva 
Controlador Interno CMSJP 

 
 
 
 

Gabinete da Presidência 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em 17 de junho de 2008 

 
__________________________ 
ASSIS MANOEL PEREIRA 

Presidente da Câmara Municipal 

 
 


