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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2008 
 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Diretoria 
Contábil Financeira e pelo Departamento Financeiro 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 pelo Departamento Financeiro 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 pelo Departamento Financeiro desta Câmara Municipal, na prática de 
suas atividades, a seguir definidas: 

 
I - manter a movimentação financeira da Câmara Municipal em instituição oficial, nos 

termos do § 3° do art. 164 da Constituição Federal; 

II - manter, durante o exercício, o equilíbrio entre o repasse das liberações e a despesa 

realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de saldos na Tesouraria, 

adotando como instrumento de controle o cronograma de desembolso, nos termos do art. 8° 

da Lei Complementar 101/2000; 

III - o regime de caixa deverá ser observado quando tratar do reconhecimento das 

possíveis receitas que envolverem esta instituição. 

IV - os pagamentos das despesas deverão ser efetuados exclusivamente pela 

Tesouraria mediante cheques nominativos ou autorização de pagamentos de débitos através de 

estabelecimentos bancários oficiais ou credenciados; 

V - efetuar a escrituração diária do livro de tesouraria com fechamento de saldos, 

VI - observar os estágios das despesas: fixação, programação, licitação, empenho, 

liquidação, suprimento e pagamento; 

VII - manter controle da seqüência numérica dos cheques emitidos, bem como dos 
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cheques cancelados; 

VIII - emitir cheques somente após a aprovação dos processos de pagamento pelo 

Presidente da Câmara; 

IX - enviar ao Presidente da Câmara cheque com cópia para assinatura, acompanhados 

dos processos de pagamento; 

 X - realizar conciliações bancárias; 

XI - adotar programação de pagamento de fornecedores em dias alternados ou 

calendário específico informando os setores afetos; 

XII - guardar os talões de cheques em lugar seguro; 

XIII - não efetuar pagamento sem o fornecimento de recibos e/ou nota fiscal com 

quitação pelo favorecido; 

XIV - conferir através de relatórios resumos os comprovantes de pagamento com os 

cheques emitidos no dia; 

XV - manter controle de débitos automáticos, duplicatas ou outras obrigações por data 

de vencimento; 

XVI - revisar os documentos comprobatórios no que se refere a cálculos, somas e 

pagamentos; 

XVII - controlar, tempestivamente, os depósitos em contas bancárias de valores que 

possam ser recebidos pela Tesouraria e a efetiva saída da disponibilidade; 

XVIII - anexar cópia de depósito bancário junto com a documentação da 

contabilidade;  

XIX - manter as informações de saldos bancários com os controles contábeis; 

XX - elaborar e conferir os balancetes financeiros mensais, com os movimentos 

diários;  

XXI - manter controle das retenções efetuadas nos recebimentos dos servidores e 

prestadores de serviços, quando for o caso; 

XXII - manter controle das exigências contidas em Instruções Normativas do Tribunal 
de Contas; 

XXIII - verificar se no processo recebido para quitação constam as certidões de 

regularidade perante o FGTS e INSS;  

XXIV - efetuar os pagamentos das obrigações previdenciárias e remunerações dos 
servidores ativos desta Câmara Municipal, Vereadores e Presidente da Câmara; 
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XXV - efetuar os pagamentos de encargos, contribuições e tributos, com incidência de 
multas, juros, correção monetária e outros acréscimos, quando for o caso; 

XXVI – manter registro e controle dos saldos das ordens de pagamento e demais atos 
contábeis;  

XXVII - elaborar relatório mensal de pagamentos de fornecedor, por categoria 
econômica, e encaminhar para o controle interno; 

XXVIII - encaminhar ao Controle Interno até o dia 10 do mês subseqüente relatório 
prestando informações dos pagamentos realizados, balancetes financeiros, extratos bancários 
com as respectivas conciliações e demonstrativo da situação das verbas orçamentárias 
ocorridas no mês de competência; 

 
 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 do 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 

 
 


