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
adm@campoverde.mt.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI nº. 2/2008
Versão:
1
Aprovada em:
05 de Dezembro de 2008.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO
I - FINALIDADE
Disciplina os padrões, responsabilidades e procedimentos para estruturação e operacionalização
das atividades da Unidade Central de Controle Interno, bem como a implementação e
acompanhamento das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da
estrutura do Município.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange a Unidade Central de Controle Interno e todas as unidades da estrutura organizacional,
quer como executoras de tarefas quer como fornecedoras ou recebedoras de dados e
informações em meio documental ou informatizado.
III - CONCEITOS
1.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.

2.PROCEDIMENTO 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.

3.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.

4.CONTROLE
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Atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de forma permanente ou periódica,
consubstanciado em documento próprio ou em outro meio, que expresse uma ação ou situação,
um resultado, etc., com o objetivo de verificar a conformidade com o padrão estabelecido ou com
o resultado esperado ou ainda com a determinação legal.

5.CONTROLE INTERNO
O controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados
na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e a fidedignidade dos dados
contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das políticas
executivas prescritas. (Enunciado pelo Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto
Americano de Contadores Públicos Certificados).

6.CONTROLE FORMAL
Tem a finalidade de assegurar a observância à legislação e às normas disciplinares pelas
organizações públicas.

7.CONTROLE SUBSTANTIVO
Tem como objetivo garantir a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos, em termos
quantitativos e qualitativos.

8.CONTROLE PREVENTIVO
Visa evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades.
9.CONTROLE DETECTIVO
Sua finalidade é detectar erros, desperdícios ou irregularidades no momento em que ocorrem,
possibilitando medidas tempestivas de correção.

10.CONTROLE CORRETIVO
Detectam erros, desperdícios ou irregularidades já ocorridos, possibilitando ações corretivas
posteriores.

11.UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Uma unidade na estrutura organizacional com atividade de coordenação e avaliação do Sistema
de Controle Interno, como serviço de apoio à administração, que, a partir de exames a serem
efetuados, assegurar que os controles necessários existam e funcionem, recomendando medidas
voltadas aprimorá-los.
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12.SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO
Unidades setoriais executoras do Controle Interno, que correspondem todos os componentes da
estrutura organizacional do Município, quando no exercício das atividades de controle.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Lei 4.320/64;
Constituição Federal de 1988, art. 31;
Lei Complementar 101/2000;
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, art. 8o.;
Lei Municipal 1.337/2007;
Decreto Municipal nº 090/2007, que Regulamenta a Aplicação da Lei 1337/2007
Instrução Normativa SCI 001/2007.
V - RESPONSABILIDADES
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
· promover divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
. orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
. promover discussões técnicas com as unidades executoras para definir as rotinas de trabalho e
os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de normatização, bem como sua
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 atuação;
· 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;
· manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo
fiel cumprimento da mesma;

VI - PROCEDIMENTOS
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ESTRUTUTA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE
O Sistema de Controle é composto pela Unidade Central de Controle Interno (UCI), órgão de
coordenação central, e pelas Unidades de Controle Interno, órgãos integrados, responsáveis em
suas unidades específicas pelo desempenho das atribuições pertinentes ao controle interno,
vinculadas às Secretarias responsáveis pelo setor.
A Unidade Central de Controle Interno está vinculada ao Gabinete do Prefeito, garantida sua
autonomia e independência, quanto às atividades de auditoria e controle.
As Unidades de Controle Interno são compostas pelos seguintes Sistemas, assim divididos:
Secretaria de Administração:
SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos;
SRH - Sistema Recursos Humanos;
SPA - Sistema de Controle Patrimonial;
SCV - Sistema de Convênios;
STI - Sistema de Tecnologia da Informação;
SAR - Sistema de Arquivo;
SAL - Sistema de Almoxarifado
Secretaria de Planejamento e Finanças:
SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento;
SCO - Sistema de Contabilidade;
STB - Sistema de Tributos;
SFI - Sistema Financeiro;
STU - Sistema de Trânsito Urbano.
Secretaria de Educação:
SME - Sistema de Merenda Escola;
SMD - Sistema de Material Didático;
STE - Sistema de Transporte Escolar;
SPE - Sistema Pedagógico de Ensino;
SCT - Sistema da Cultura;
Secretaria de Obras:
STR - Sistema de Transportes;
SEN - Sistema de Engenharia.
Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente:
SAM - Sistema de Agricultura e Meio Ambiente
Secretaria de Indústria Comércio e Turismo:
SICT - Sistema de Indústria Comércio e Turismo;
Secretaria de Esporte e Lazer:
SAE - Sistema Administrativo de Esportes;
SEE - Sistema de Esporte Educacional;
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SEA - Sistema de Esporte Amador.
Secretaria de Saúde e Saneamento:
SPT - Sistema de Suporte Profilática - Terapêutica;
SVS - Sistema de Vigilância em Saúde;
SGS - Sistema de Gestão do SUS;
SAB - Sistema de Atenção Básica;

Secretaria de Ação de Promoção Social:
SAPS - Sistema de Ação e Promoção Social;
Secretaria de Habitação e Urbanismo:
SHU - Sistema de Habitação e Urbanismo;
Assessoria Jurídica:
SJU - Sistema Jurídico;
Previverde - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde:
SPP - Sistema de Previdência;
SGP - Sistema Gerencial do Previverde:
Será designado pelo Secretário responsável pela pasta, ou Chefe responsável pelo setor quando
for o caso, os responsáveis para cada um dos sistemas, devendo comunicar de imediato
qualquer substituição.
As responsabilidades dos Sistemas de Controle Interno estão disciplinadas no art. 10, da Lei
Municipal 1.337/2007, devendo o responsável por cada sistema comunicar imediatamente à
Unidade Central de Controle Interno a ocorrência de qualquer irregularidade, ilegalidade de que
tenha conhecimento.
Cada um dos Sistemas de Controle Interno deverá normatizar suas ações de rotina, através de
instruções normativas, nos moldes da IN SCI - 001/2008 a fim de elaborar o Manual de Rotinas
Internas e Procedimentos de Controle da Prefeitura Municipal de Campo Verde.
O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle deverá ser concluído até o final do
exercício de 2011, observando a seguinte ordem de prioridades para a normatização das
atividades relativas aos sistemas administrativos a seguir dispostos:
I - até 31.12.2008 :
Sistema de Controle Interno;
Sistema de Planejamento e Orçamento;
Sistema de Compras, Licitações e Contratos;
II - até 31.12.2009:
Sistema de Transportes;
Sistema de Recursos Humanos;
Sistema de Patrimônio;
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Sistema de Previdência;
Sistema Gerencial do Previverde;
Sistema de Contabilidade;
Sistema de Convênios e Consórcios;
Sistema de Engenharia;
III - até 31.12.2010:
Sistema de Merenda Escola;
Sistema de Material Didático;
Sistema de Transporte Escolar;
Sistema Pedagógico de Ensino;
Sistema da Cultura;
Sistema de Suporte Profilática-Terapêutica;
Sistema de Vigilância em Saúde;
Sistema de Gestão do SUS;
Sistema de Atenção Básica;
Sistema de Média e Alta Complexidade;
Sistema de Tributos;
Sistema de Ação e Promoção Social;
IV - até 31.12.2011:
Sistema de Comunicação Social;
Sistema Jurídico;
Sistema de Tecnologia da Informação;
Sistema de Arquivo;
Sistema Financeiro;
Sistema de Transporte Urbano;
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - PROCEDIMENTOS
O Controle Interno é exercido pela conjugação da estrutura organizacional com os mecanismos
de controle estabelecidos pela Administração, incluindo as normas internas que definem
responsabilidades pelas tarefas, rotinas de trabalho e procedimentos para revisão, aprovação e
registro das operações, envolvendo aspectos contábeis e administrativos.
O processo de controle interno a ser exercido em toda a organização, como instrumento auxiliar
de gestão, dever ter, preferencialmente, caráter preventivo, ser executado permanentemente e
estar voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos.
Dentre as atividades a serem desenvolvidas pela Unidade Central de Controle Interno (UCI)
devem estar incluídos os seguintes pontos de controle:
- exercer avaliação permanente sobre os cumprimentos dos objetivos definidos para os
Programas constantes do PPA e das prioridades e metas estabelecidas na LDO;
- exercer controle sobre a execução orçamentária do exercício, incluindo verificação dos
procedimentos para abertura de créditos adicionais;
- exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e legais relativos à
aplicação de gastos com saúde e educação;
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- exercer acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão
fiscal e sobre as informações prestadas ao TCE, aferindo sua consistência e cumprimento de
prazos;
- manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações, controlando a
observância dos mandatos;
- instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do controle
interno, buscando subsídios junto ao sistema de custos e aos indicadores de desempenho da
gestão;
- executar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para cobrança da Dívida Ativa
Tributária;
- verificar a destinação dos recursos provenientes das contribuições sociais devidas ao Regime
de Previdência dos servidores;
- monitorar o fiel cumprimento das atribuições legais estabelecidas para o sistema de controle
interno (em especial o art. 59 da LRF) e exercer o controle direto sobre os aspectos mais
relevantes, tais como:
. observância dos limites para despesas com pessoal e medidas adotadas para o retorno aos
limites;
. situação de endividamento, condições para a realização de operações de crédito e inscrição em
Restos a Pagar;
. providências tomadas para, se for o caso, recondução dos montantes das dívidas aos limites;
. cumprimento dos limites da despesa total do Poder Legislativo
. destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
. acompanhamento de fatos que comprometem os custos (atos de gestão - novas despesas) ou
dos resultados dos programas ou de indícios de irregularidades na gestão orçamentária;
. controle quadrimestral da observância do limite da dívida consolidada (art. 30, § 4º., LRF) e
sobre as medidas definidas para retorno da dívida ao limite em 12 meses (art. 31, LRF);
. controle para assegurar a obtenção de resultado primário (com limitação de empenho, se
necessário), enquanto a dívida for superior ao limite (art. 31, § 1º., II, LRF);
. controle para assegurar que o montante anual das operações de crédito fique limitado ao total
das despesas de capital (art. 32, LRF);
. controle para assegurar que o produto das operações de crédito está sendo destinado
exclusivamente as despesas de capital;
. controle para garantir que as operações da ARO sejam liquidadas até o dia 10 de dezembro
(art. 38, II, LRF);
. controle para assegurar que os recursos do Regime Próprio da Previdência Social não sejam
desviados para outros fins (art. 43, LRF);
. controle para verificar se a perda estimada com renúncia de receita (não considerada no
Orçamento) vem sendo superior às medidas compensatórias adotadas (art. 14, II, LRF);
. execução de controles e implantação de procedimentos voltados a assegurar que os atos
motivadores da geração de novas despesas com duração superior a dois anos ou de caráter
continuado somente ocorram após observadas as exigências contidas nos arts. 16 e 17 da LRF,
(quando for o caso);
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. controle sobre a adoção das medidas voltadas à geração de disponibilidade de caixa ao final de
cada exercício;
DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA
Os trabalhos de auditoria da Unidade Central de Controle serão desenvolvidos através de um
conjunto de atividades diretamente relacionada com sua responsabilidade institucional, de medir
e avaliar a eficiência e a eficácia dos procedimentos de controle interno adotado junto aos
sistemas de controle interno, traduzidos em relatórios que contêm constatações e
recomendações, a ser disciplinada em Instrução Normativa própria.
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 05 de Dezembro de 2008.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA GARBUGIO
Coordenadora

Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 05/12/2008
Por:
DAIANA GARBUGIO
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 05/12/2008.
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