ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ: 24.950.495/0001-88
Praca dos 03 Poderes - nº. 3 - Centro - CEP 78.840-00
Telefone (66) 3419-1244

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPP nº. 1/2010
Versão:
1
Aprovada em:
08 de Outubro de 2010.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
I - FINALIDADE
Disciplinar e normatizar o funcionamento operacional e Administrativo do Sistema de Previdência
Própria; Assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da Lei Municipal
n° 1.616/2010 , prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que
interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência; Atender as exigências do
TCE, através do SISTEMA DE AUDITORIA INFORMATIZADA DE CONTAS PÚBLICAS - APLIC.
II - ABRANGÊNCIA
Ficam asseguradas ao PREVIVERDE, todos os servidores que no que se refere aos seus
serviços e bens, rendas e ação, todos os privilégios, regalias, isenções e imunidade de que
gozam o Município de Campo Verde.
III - CONCEITOS
1.PREVIDENCIA SOCIAL
A Previdência Social ou Segurança Social consiste num conjunto de políticas sociais cujo fim é
amparar e assistir o cidadão e a sua família em situações como a velhice, a doença e o
desemprego.

2.PREVIDENCIA PRIVADA
Previdência privada, também chamada de Previdência complementar, é uma forma de seguro
contratado para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. Os valores dos prêmios
são aplicados pela entidade gestora, que com base em cálculos atuariais, determina o valor do
benefício. No Brasil pode ser do tipo aberta ou fechada.

3.PREVIDENCIA PROPRIA
A partir da criação da Previdência Própria, a Administração e os servidores passam a contribuir
para um fundo que, se montado segundo parâmetros organizacionais e atuariais corretos, será
capaz de atender aos pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios temporários sem
afetar os recursos do Tesouro Municipal.
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IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Lei Municipal 1.337/2007 - Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;
Constituição Federal de 1988, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e
nº 47/2005;
Lei Federal nº 9.717/1998 e suas alterações;
Lei Federal 4.320/64;
Lei Municipal nº 1616/2010 e demais legislação previdenciária aplicadas ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos.
Instrução Normativa SCI 001/2007
Portaria MPS n° 402/2008;
Lei Federal nº 10.887/2004;
Lei Municipal n° 152/1992;
Lei Complementar Municipal n° 010/2006;
V - RESPONSABILIDADES
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas
executoras e supervisionar sua aplicação;
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela
coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.
2.Das Unidades Executoras:
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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
operacional;
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 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.
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3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do 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 controle;
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes ao SCI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos
controles.
VI - PROCEDIMENTOS
1. - DA LEGALIDADE E ORGANIZAÇÃO
1.1.- O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS é regulado pelo art. 40 da
Constituição Federal de 1988, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e
nº 47/2005;
1.2. - O Previverde deverá obedecer as regras gerais tanto para a organização, quanto para o
funcionamento do estabelecido na Lei Federal nº 9.717/1998 e suas alterações;
1.3.- O Previverde deverá ser constituído de uma única unidade gestora para administrar o
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, vinculada ao Poder Executivo que:
a) Garantirá a participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos colegiados e
instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objetos de discussão e deliberação,
cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração;
b) Procederá ao recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas
do respectivo regime, com periodicidade não superior a cinco anos;
c) Independente do recenseamento previdenciário, os pensionistas e aposentados deverão
apresentar mensalmente para assinar o comprovante de pagamento, sendo esta a forma de
comprovação de atestado de vida dos inativos da Previdência.
d) Disponibilizará ao público, através do site do Ministério da Previdência, inclusive por meio de
rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do
respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio
financeiro e atuarial.
1.4. - O Previverde deverá manter o registro individualizado dos segurados, com as seguintes
informações:
a) Nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
b) Matrícula e outros dados funcionais;
c) Remuneração de contribuição, mês a mês;
d) Valores mensais da contribuição do segurado;
e) Valores mensais da contribuição do ente.
1.5. - O Previverde deverá disponibilizar aos seus segurados as informações constantes dos seus
registros individualizados;
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1.6. - O Previverde deverá garantir aos segurados acesso as informações relativas à gestão, que
serão disponibilizados através de Sistema Informatizados e meio físico os relatórios contábeis,
financeiros, previdenciários e demais dados relativos à gestão. Os Balancetes por meio físico são
encaminhando mensalmente a Prefeitura, Câmara Municipal, Conselho Fiscal e uma cópia
disponível na Previdência Municipal.
1.7. - O Previverde poderá propor espaços amplos de participação aos servidores da Previdência,
Conselhos Administrativo e Fiscal na gestão dos recursos, como: congressos previdenciários,
cursos de treinamento na área previdenciária.
1.8. - O Previverde deverá propor espaços amplos de participação de todos os segurados nas
assembléias e audiências públicas consistentes;
1.9. - O Conselho Fiscal e Administrativo deverá ser formado paritariamente, onde se assegure a
presença majoritária de servidores efetivos, sendo, garantida a participação de servidores
inativos.
2. - DA ADMINISTRAÇÃO
2.1.- As alíquotas de contribuição do ente e dos servidores ativos, inativos e pensionistas deverão
necessariamente ter a previsão expressa em Lei municipal;
2.2.- Os repasses dos valores das contribuições do ente e dos servidores a unidade gestora do
Previverde deverá ser mensal e integral;
2.2.1.- A Prefeitura e a Câmara Municipal de Campo de Verde deverão enviar mensalmente ao
Previverde, impresso ou por meio eletrônico, a folha de pagamento dos servidores efetivos, para
então serem lançadas no Sistema Previdenciário as contribuições do ente e dos servidores. Após
estes lançamentos deverá ser elaborada uma Guia de recolhimento e enviada a Câmara e
Prefeitura com o valor que deverá ser repassado ao Previverde, já deduzido os valores dos
Benefícios temporários, pelo fato que os mesmos não são pagos diretamente pelo Previverde.
2.3.- O uso da taxa de administração deverá ser de acordo com a legislação previdenciária, onde
a alíquota máxima permitida é de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e
pensões dos segurados vinculados ao Previverde relativo ao exercício financeiro anterior.
2.4.- O Previverde por deliberação do Conselho Administrativo poderá constituir reservas com
eventuais sobras de custeio administrativo, cujos recursos somente serão utilizados para os fins a
que se destina a taxa de administração, sendo que o montante não poderá ultrapassar a
totalidade das efetivas despesas administrativas do exercício anterior, conforme previsão no art.
63, parágrafo 3 da Lei Municipal n° 1616/2010.
2.5.- Os investimentos do Previverde (financeiros) deverão ser aplicados de acordo com as
regras estabelecidas pelo Banco Central - BACEN e o Conselho Monetário Nacional - CMN, com
o objetivo de garantir a segurança, a rentabilidade, a solvência e a liquidez dos ativos;
2.6.- O Previverde deverá elaborar o seu orçamento e execução orçamentária de acordo com as
regras estabelecidas na legislação pertinente ao Orçamento e Contabilidade Pública,
obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade e dispor de registro individualizado das disponibilidades financeiras e também de
acordo com a Contabilidade aplicada aos regimes próprios Previdência Social.
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2.7.- A unidade gestora do Previverde deverá enviar o cálculo e avaliação atuarial ao Ministério
da Previdência Social até 31 de março de cada exercício (Portaria MPS nº 204/2008), através do
Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA e deverá ser enviado também o
Demonstrativo de Equilíbrio Financeiro e Atuarial e Demonstrativo Financeiro e Atuarial - Nota
Técnica Atuarial, juntamente com a Certificação do Cálculo Atuarial, assinada pelo Prefeito,
Diretor executivo do Previverde e o atuátio.
2.8.- O cálculo e avaliação atuarial deverão ser elaborados por empresa ou profissional
independente e com registro no Instituto Brasileiro de Atuária, o qual permite identificar a
necessidade de aportes financeiros e as alíquotas de contribuições desejáveis para a
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial;
2.9.- A unidade gestora do Previverde deverá enviar ao Ministério da Previdência Social:
a) Até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, os seguintes
demonstrativos:
I) Demonstrativo Previdenciário;
II) Demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras;
III) Comprovante do Repasse e Recolhimento ao Previverde dos valores decorrentes das
contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento.
b) Até 30 de setembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, em relação ao
encerramento do exercício anterior, dos Demonstrativos Contábeis;
c) Até 31 de dezembro de cada exercício, em relação ao exercício seguinte, o Demonstrativo da
Política de Investimentos.
2.10.- A unidade gestora do Previverde deverá enviar ao Ministério da Previdência Social cópia
da legislação municipal referente a previdência própria, bem como o Regime Jurídico Único,
devidamente autenticada em cartório ou por servidor público devidamente identificado por nome,
cargo e matrícula, bem como o comprovante de publicação:
a) A legislação editada deverá ser encaminhada também em arquivo magnético (disquete) ou
ótico (CD ou DVD), ou eletrônico (correio eletrônico), ou por dispositivo de armazenamento
portátil (pen drive);
b) A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede mundial de
computadores Internet suprirá a necessidade de autenticação, dispensará a apresentação e,
caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de sua publicação inicial,
dispensará também o envio do comprovante de sua publicidade;
c) Para aplicação do disposto na letra "b", o ente federativo deverá comunicar ao Ministério da
Previdência Social - MPS, o endereço eletrônico em que a legislação poderá ser acessada.
2.11.- A unidade gestora do Previverde deverá enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso - TCE/MT os balancetes quadrimestral até o último dia do mês seguinte;
2.11.1.- A unidade gestora do Previverde deverá transmitir eletronicamente, ao TCE/MT, as
informações exigidas pelo sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC, nos
prazos definidos no art. 3º, da Instrução Normativa nº 02/2005 do TCE/MT.
2.12.- A unidade gestora do Previverde deverá enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso a prestação de contas anual da gestão dos recursos, até o último dia do mês de março do
exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente.
2.13.- A unidade gestora do Previverde deverá enviar a Prefeitura Municipal as informações
contidas no LRF, referente a cada bimestre.
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2.13.1.- A unidade gestora do Previverde deverá solicitar ao responsável pelo Sistema de
Controle Interno o Parecer Conclusivo do Controle Interno, com antecedência.
3. - DAS APOSENTADORIAS
3.1.- Os servidores com direito adquirido a aposentadoria compulsória (setenta anos de idade)
deverão ser cientificados pela Unidade de Recursos Humanos do Poder Executivo e Legislativo,
ou solicitar junto ao Previverde sua aposentadoria.
3.2.- Nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, os servidores deverão
solicitar junto a Unidade de Recursos Humanos ou diretamente no Previverde, a Certidão de
Tempo de Contribuição no Município .
3.3.- Nos casos de aposentadoria por invalidez, que em princípio deverá ser precedida de auxíliodoença. O Fundo ou Instituto deverá solicitar o laudo expedido por junta médica, contendo a
especificação da moléstia incapacitante, com a respectiva Classificação Internacional das
Doenças - CID;
3.4.- Os servidores deverão solicitar, também, a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC das
contribuições pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, junto ao Instituto Nacional da
Seguridade Social - INSS;
3.4.1.- O INSS fornece a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, uma única vez, portanto o
servidor não poderá extraviar a mesma.
3.5.- O Previverde de posse da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC do INSS e de outros
órgãos públicos, quando houver, analisará o enquadramento e verificará se o servidor tem direito
a aposentadoria;
3.6.- Os servidores com direito a aposentadoria deverão se apresentar à Previdência e solicitar o
Requerimento de Aposentadoria, com cópias autenticadas dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Certidão de Tempo de Serviço do INSS;
e) Certidão de Tempo de Serviço de outros órgãos públicos;
f) Certidão de Tempo de Serviço Militar, quando for o caso;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento atualizado;
h) Comprovante de Endereço.
3.7.- O Previverde de posse dos documentos necessários elaborará a Certidão de Tempo de
Serviço para a averbação.
3.8.- O Previverde deverá efetuar o cálculo dos proventos de aposentadoria mediante a
elaboração dos seguintes demonstrativos:
a) Demonstrativo do vencimento Base, de acordo com a tabela de apuração.
b) Demonstrativo do adicional de tempo de serviço, de acordo com a tabela de apuração.
3.9.- O Previverde deverá elaborar, quando for o caso, de acordo com os dispositivos das
Emendas Constitucionais, o Demonstrativo da média das contribuições, onde considerará 80%
(oitenta por cento) das maiores contribuições do período, a partir de julho de 1994, o qual será
atualizado de acordo com os índices definidos pelo Ministério da Previdência Social;
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3.10.- O Previverde deverá elaborar o Demonstrativo de cálculo de proventos integrais ou dos
vencimentos percebidos no momento da inativação;
3.11.- O Previverde deverá elaborar a Portaria de concessão de aposentadoria e a publicação da
mesma;
3.12.- O Previverde deverá montar o Processo, com os documentos e demonstrativos citados
anteriormente, bem como todas as portarias e legislação pertinente, em 02 (duas) vias, sendo
uma encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e outra arquivada no Previverde.
4. - DAS PENSÕES
4.1.- Os beneficiários deverão encaminhar ao Previverde, Requerimento de Pensão, com cópias
autenticadas dos seguintes documentos:
a) Certidão de Óbito do servidor autenticada em cartório;
b) Certidão de Casamento, no caso de cônjuge e, de Nascimento, no caso dos filhos menores;
c) Comprovante de residência;
d) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de beneficiário e documentos que
comprovem a situação de dependência, quando for o caso;
e) Documentos do beneficiário:
I) Carteira de Identidade;
II) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
III) Título de Eleitor.
4.2.- No caso do servidor ter falecido em atividade, a Unidade de Recursos Humanos deverá
elaborar a Certidão de Tempo de Serviço, a situação funcional e vencimentos que percebia no
momento da morte.
4.3.- No caso de falecimento de servidor aposentado, deverá ser juntada ao Processo cópia do
Acórdão de concessão de aposentadoria, com o respectivo registro do Tribunal de Contas do
Estado;
4.3.1.- Se o Processo de aposentadoria estiver em andamento no Tribunal de Contas do Estado,
deverá fazer referência da situação no Ofício de encaminhamento da pensão;
4.3.2.- Se o Processo de aposentadoria ainda não tiver sido encaminhado ao Tribunal de Contas
do Estado, deverá ser providenciado o envio do Processo de aposentadoria para fins de exame e
registro e, em seguida deverá ser encaminhado o Processo de pensão.
4.4.- O Previverde deverá providenciar o Demonstrativo do cálculo do valor da pensão e se for o
caso o cálculo do rateio do benefício;
4.5.- O Previverde deverá elaborar a Portaria de concessão de pensão e a publicação da mesma;
4.6.- O Previverde deverá montar o Processo, com os documentos e demonstrativos citados
anteriormente, bem como todas as portarias e legislação pertinente, em 02 (duas) vias, sendo
uma encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e outra arquivada na Previdência;
5. - DOS BENEFICIOS
5.1.- Os servidores com direito aos benefícios previstos na legislação do PREVIVERDE deverão
solicitar junto ao Previverde os seguintes benefícios:
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a) Auxílio-doença;
b) Salário-maternidade;
c) Salário-família;
d) Auxílio-reclusão.
5.2.- Para solicitar o auxílio-doença o servidor deverá encaminhar os seguintes documentos:
a) Encaminhar o Atestado Médico ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura;
b) O setor de Recursos Humanos encaminhará o Atestado Médico ao Previverde;
c) O Servidor será convocado para se apresentar no Previverde para assinar o requerimento do
Auxilio Doença;
d) Se for o caso, atestado com mais de 30 dias, será marcado uma Perícia para avaliação do
servidor, onde o Perito emitirá um Laudo Médico definindo o período que o servidor ficará
afastado de suas atividades;
e) O Previverde solicitará do setor de Recursos Humanos através de oficio, comprovante de
pagamento do servidor para comprovação do valor a ser pago ao beneficiário;
f) Previverde deverá providenciar o Demonstrativo do cálculo do valor do benefício;
g) O Previverde deverá elaborar a Portaria de concessão do Beneficio;
h) O Previverde deverá montar o Processo, com os documentos e demonstrativos citados
anteriormente, e será arquivado na Previdência;
5.3.- Para solicitar o salário-maternidade à servidora deverá encaminhar os seguintes
documentos:
a) Encaminhar ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, a seguinte documentação:
- Atestado médico;
- Certidão de nascimento;
- Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de adoção e documentos que
comprovem a situação de dependência, quando for o caso.
b) O setor de Recursos Humanos encaminhará esta documentação ao Previverde;
c) A Servidor será convocado para se apresentar no Previverde para assinar o requerimento do
Salário Maternidade;
e) O Previverde solicitará do setor de Recursos Humanos através de oficio, comprovante de
pagamento da servidora para comprovação do valor a ser pago ao beneficiário;
f) Previverde deverá providenciar o Demonstrativo do cálculo do valor do benefício;
g) O Previverde deverá elaborar a Portaria de concessão do Beneficio;
h) O Previverde deverá montar o Processo, com os documentos e demonstrativos citados
anteriormente, e será arquivado na Previdência;
5.4.- Para solicitar o salário-família o servidor deverá encaminhar os seguintes documentos para
a Prefeitura Municipal de Campo Verde:
a) Certidão de nascimento;
b) Decisão judicial ou administrativa reconhecendo a condição de adoção e documentos que
comprovem a situação de dependência, quando for o caso.
c) A Faixa do valor do Salário Família é o mesmo definido pela faixa do RGPS, e varia de acordo
com o valor do salário que o servidor irá receber no mês, por este motivo, é controlado pela
Prefeitura, caso o servidor ultrapasse a faixa, automaticamente não receberá o Benefício. Porém
a Prefeitura emite um relatório mensalmente ao Previverde e é feito a devolução do valor do
beneficio na Guias de Recolhimento, onde é deduzido do valor dos repasses da Prefeitura.
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5.5.- Para solicitar o auxílio-reclusão o servidor deverá encaminhar os seguintes documentos
para a Prefeitura Municipal de Campo Verde:
a) Requerimento;
b) Certidão da justiça;
c) A Faixa do valor do Auxílio Reclusão é definido pela mesma faixa definida pelo RGPS, e varia
de acordo com o valor do salário que o servidor irá receber no mês, por este motivo, é controlado
pela Prefeitura, caso o servidor ultrapasse a faixa, automaticamente não receberá o Benefício.
Porém é feita a devolução do valor do beneficio na Guias de Recolhimento, onde é deduzido do
valor dos repasses da Prefeitura.
6. - DO FLUXO DAS COMPRAS
6.1.- Da Solicitação DIRETA de Compras e/ou Serviços
6.1.1.- A solicitação de compras e/ou serviços deverá conter a descrição detalhada dos itens
pretendidos no que se referem à quantidade, características específicas e destinação;
a) No caso da solicitação de serviços, deverá constar o período de execução;
b) No caso da solicitação estiver preenchida de forma incompleta quanto a características do
material a ser adquirido e/ou serviços a ser contratado, o setor de compras e licitações deverá
refazer a solicitação para que sejam realizadas as devidas correções.
6.1.2.- A solicitação de compras e/ou serviços deverá ser numerada e autorizada pelo diretor
executivo do Previverde ou servidor por ele designado que está solicitando o material e/ou
serviço;
6.1.3.- A solicitação de compras e/ou serviços, com a descrição da justificativa, depois de
autorizada, deverá ser encaminhada para o responsável pelas Compras e Licitações;
6.1.4.- A solicitação de compras e/ou serviços deverá ser encaminhada para o responsável pelas
Compras e Licitações, com antecedência suficiente para atender os dispositivos legais.
a) Para compras e serviços por dispensa com 05 (cinco) dias de antecedência;
b) Para compras e serviços por procedimento licitatórios com 15 (quinze) dias de antecedência.
6.2.- Da Ordem de Compra
6.2.1.- O responsável por compras, de posse da autorização de compras, efetuarão a cotação de
preços (no mínimo três), deixando anexado na própria autorização a referida cotação de preços;
a) As cotações de preços deverão estar atualizadas, com data não superior a 30 (trinta) dias.
6.2.2.- O responsável pelas cotações de preços deverão confirmar a existência de recursos e a
classificação da despesa junto ao setor contábil e encaminhar a solicitação de compras para
autorização do Diretor Executivo;
6.2.3.- A autorização de compra depois de preenchida e assinada é enviada ao fornecedor
autorizando a compra;
a) A autorização de compra só poderá ser assinada pelo Diretor Executivo do Previverde.
6.3.- Do Processo Licitatório
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6.3.1.- No caso de haver necessidade de procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade,
mediante solicitação e autorização do Diretor Executivo, encaminhará a solicitação de abertura
de procedimento licitatório acompanhada da respectiva cotação de preços, bem como existência
de recursos e a classificação da despesa junto ao responsável pela parte contábil;
6.3.2.- O responsável pelas Compras e Licitações ao receber a solicitação de abertura de
procedimento licitatório e os respectivos anexos, dará início ao processo na modalidade mais
indicada, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2000;
6.3.3.- Após homologação do processo licitatório, o responsável de Compras e Licitações emitirá
a ordem de fornecimento e fará a conferência com a Nota Fiscal e encaminhará ao responsável
pela parte contábil.
7. - DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
7.1.- Os materiais e bens deverão ser conferidos pelo responsável contábil em relação à
quantidade, e inspecionados quanto à qualidade exigida no produto e validade do mesmo,
conforme a cópia da ordem de fornecimento em seu poder;
7.2.- As Notas Fiscais dos materiais deverão após o recebimento, serem encaminhados para o
responsável pelo setor contábil, com identificação e o visto de quem recebeu os materiais;
8. - DO CADASTRAMENTO DOS FORNECEDORES PARA LICITAÇÃO
8.1.- Nenhuma compra de materiais ou bens, e/ou contração de serviço pode ser realizada sem o
prévio cadastramento do fornecedor para participar de licitação, de acordo com as modalidades,
especificadas na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2000;
8.2.- São dados indispensáveis no cadastramento do fornecedor os seguintes itens:
8.2.1.- Capacidade Jurídica: Cédula de Identidade dos sócios; Registro Comercial, no caso de
empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição no ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; Decreto de
autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
8.2.2.- Capacidade Técnica: Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento
técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação; Prova do atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
8.2.3.- Idoneidade Financeira: Demonstrações Contábeis do último exercício, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, já apresentados na forma da lei; Certidão negativa de pedido
de falência e concordata, ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física; Declaração da empresa de que cumpre o disposto no
inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
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8.2.4.- Regularidade Fiscal: Prova de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes no Estado, quando for o caso; Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes no
Município; Prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, na forma da lei;
Prova de quitação com o FGTS e INSS.
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. - A unidade gestora do RPPS deverá administrar os recursos com eficiência e transparência
para que possa garantir a concessão de aposentadoria e pensão aos servidores públicos depois
de cumpridos todos os requisitos exigíveis pela Constituição Federal e legislação previdenciária;
2. - Nenhuma compra e/ou contratação de serviço poderá ser realizada sem a devida autorização
de compra e/ou ordem de fornecimento;
3. - Nenhuma compra de materiais ou bens, e/ou contratação de serviço poderá ser realizada
sem o prévio empenho;
4. - O Previverde deverá manter arquivo de todas as compras e/ou contratação de serviços, com
as respectivas cotações de preços;
5. - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma Interna, deverá ser esclarecida junto ao
Diretor (a) do Previverde e o Controle Interno.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 08 de Outubro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL
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Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 08/10/2010
Por:
SONIA FILIPETTO SÁFADI
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 08/10/2010.
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