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 SFI nº. 2/2010
Versão:
1
Aprovada em:
15 de Dezembro de 2010.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
I - FINALIDADE
Disciplinar e normatizar os procedimentos operacionais da Tesouraria; Garantir segurança no
processo de movimentação do numerário (entrada, saída e guarda); Atender legalmente os
dispositivos contidos nos artigos 62 a 69 da Lei Federal nº 4.320/1964.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta do
município de Campo Verde - MT.
III - CONCEITOS
1.PROPONENTE
O titular, ou seu substituto, no exercício do cargo ou unidade a que pertence o servidor.
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Resolução n° 01/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso;
Instrução Normativa SCI 001/2007;
Instrução Normativa SCI 001/2008;
Lei Municipal n° 1.337/2008 - Dispõe sobre a criação da Unidade d Controle Interno no Município
de Campo Verde;
Lei Federal nº 4.320/1964.
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;
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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;
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, 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.
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 á tesouraria, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos
controles.

VI - PROCEDIMENTOS
1.- DOS PAGAMENTOS
1.1.- Todo o pagamento deve ser feito através de cheque nominal;
1.1.1.- Excetuam-se deste item os pagamentos realizados através de transferência bancária e
pagamento on line;
1.1.2.- Neste caso, o documento "Ordem de Pagamento" deverá constar as identificações do
pagamento quando for realizado através de pagamento on line, transferência Bancária ou por
ofício.
Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT

-2-

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

1.2.- Os pagamentos deverão ser efetuados por processo;
1.3.- Quando o pagamento for efetuado na Tesouraria, sempre identificar a pessoa recebedora,
colocando o número de identificação na Ordem de Pagamento;
1.4.- Quando o pagamento for destinado à pessoa jurídica, solicitar autorização que delega
poderes para a pessoa receber;
1.4.1.- Quando se tratar de empresa que recebe mensalmente, manter em arquivo cópia da
procuração a fim de evitar que todos os meses a pessoa tenha de apresentar cópia do referido
documento;
1.4.2.- No caso de empresa individual, basta a identificação da pessoa recebedora conforme
descrito no item 1.3 desta Norma Interna.
1.5.- Executar os pagamentos de forma individualizada para contabilização em separado: Saúde,
Educação, Convênios e Transferências com Recursos Vinculados.
1.6.- Nenhum pagamento pode ser realizado de forma antecipada antes da execução do serviço
ou da entrega do bem;
1.7.- Cheques emitidos há mais de 180 (cento e oitenta) dias em que o fornecedor não veio
receber, devem ser cancelados e o valor será restituído aos cofres públicos com identificação
individual;
1.7.1.- Para o cancelamento dos cheques devem ser feitos processos administrativos com todos
os documentos que originou a despesa, com cópia do cheque e com comprovante do depósito
restituído;
1.8.- Todos os empenhos para pagamento de fornecedores devem ser liquidados e quando for o
caso acompanhado de planilha de retenções de INSS, ISS, IRRF e outros, e entregues na
Tesouraria até o dia anterior ao pagamento e após a quitação das guias de tributos municipais,
as mesmas deverão ser encaminhadas ao Setor de tributos para efetivação das baixas;
1.9.- Todos os empenhos para pagamento de fornecedores e outros, devem obedecer ao
cronograma estabelecido pela Programação Financeira, exceto quando se tratar de diárias e
adiantamentos;
1.10.- Todos os cheques para o dia seguinte deverão estar prontos no dia anterior, conforme
relatório de previsão de pagamento;
2.- DA SEGURANÇA NA TESOURARIA
2.1.- Todos os documentos e cheques devem ser mantidos em segurança na gaveta com chave
ou no cofre da Tesouraria;
2.2.- Caso o Supervisor (a) de Finanças ((a)) precise se afastar do seu local de trabalho, manter
os documentos e cheques sempre em boa ordem e segurança;
2.3.- No caso de substituição do Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)), o mesmo deve
encerrar o caixa inclusive conferindo com o Boletim de Caixa;
2.3.1.- Neste caso, o Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) rubricará o Boletim de Caixa
evidenciando a conferência.
2.4.- O Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) não deve permitir a entrada e/ou circulação de
pessoas estranhas ao serviço no seu recinto de trabalho;
2.5.- Nunca manter em Tesouraria talões de cheques do Município assinados em branco de
forma antecipada;
2.5.1.- Caso os responsáveis pela assinatura nos cheques precisem viajar, este fato deverá ser
previsto com antecedência e comunicado ao Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a));
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3.- DO FECHAMENTO DO CAIXA E DA CONFERÊNCIA DE
3.1.- Diariamente o caixa deverá ser encerrado e emitido e seu Boletim;
3.2.- Os documentos (pagamentos), depois de conferidos e carimbados, serão encaminhados à
Contabilidade para arquivamento;
3.3.- Diariamente os extratos bancários deverão ser conferidos;
3.4.- Se houver avisos de débitos ou créditos que ainda não foram lançados na Contabilidade,
insistirem com o Banco a fim de identificar o contribuinte, inclusive solicitando uma segunda via
se for necessário.
3.4.1.- Não deixar pendências bancárias antigas por falta de avisos bancários.
4.- DA ATUAÇÃO DO SUPERVISOR (A) DE FINANÇAS (TESOUREIRO (A))
4.1.- O Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) deve acompanhar os saldos financeiros das
contas do Município;
4.2.- O Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) deve acompanhar os ingressos de recursos
oriundos de convênios;
4.3.- O Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) deve aplicar os saldos financeiros dos
recursos de convênios;
4.4.- O Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) deve verificar o valor da contrapartida a ser
repassado para a conta específica, no caso de convênio, autorizada pelo Setor de Convênios;
4.5.- No caso de retenções nos pagamentos com recursos de convênios, deverá ser pago o valor
da retenção com a conta de convênio;
4.6.- O Supervisor (a) de Finanças (Tesoureiro (a)) deverá conferir todos os pagamentos que
deram saída da tesouraria para as agências bancárias e o mesmo procedimento deverá ser feito
no momento do retorno à tesouraria;
4.7.- Acompanhar o processo de abertura de Conta Corrente e depois, fazer a solicitação de talão
de cheque.
5.- DO LANÇAMENTO CONTÁBIL
5.1.- Os lançamentos contábeis deverão ser lançados dentro do próprio mês.
5.2.- As receitas deverão ser conferidas imediatamente ao encerrar o mês para maior segurança
e fidelidade aos lançamentos.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.- Controlar diariamente os saldos bancários, baseado nos registros internos, a fim de evitar
saldos negativos nas contas correntes;
2.- Caso a rede bancária registre tarifa bancária indevida, o Supervisor (a) de Finanças
(Tesoureiro (a)) deverá solicitar imediatamente o extorno da mesma;
3.- Utilizar as contas vinculadas somente para pagamentos de empenhos específicos de cada
programa;
4.- Atentar para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Norma Interna;
5.- O horário de atendimento da Tesouraria deverá ser respeitado;
Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT

-4-

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

6.- Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser solucionadas
junto ao Controle Interno.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 15 de Dezembro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

SONIA FILIPETTO SÁFADI
Controladora Interna do Municipio

Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 15/12/2010
Por:
SONIA FILIPETTO SÁFADI
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 15/12/2010.
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