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Disciplina normas gerais acerca do

processo de Execução Orçamentária e

Extraorçamentária no âmbito do

lnstituto de Previdência do Município

de Anchieta/ES.

CAPíTULO I

DAS DTSPOSIçOE§ GERAIS

sEÇÃo I

DA FINALIDADE

Art. 1o. Dispor sobre os procedimentos para o registro da execução orçamentária

extraorçamentária da receita e da despesa, com vistas à eficácia, eficiência

transparência da aplicação dos recursos públicos.
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§EÇÃo ll

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2'. Abrange a estrutura da Gerência Financeira/Contabilidade do lnstituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES, enquanto unidades

responsáveis, e todas as unidades da estrutura organizacional respectiva, que

participam como unidades executoras, em especial.

Art. 3'. Para fins desta lnstrução Normativa considera-se:

l. Despesa pública: aquela efetuada por entidade pública;

ll. Despesa resultante da Execução Orçamentária: aquela que

depende de autorizaçào orçamentária para acontecer. Exemplo:

despesa com salário, despesa com serviço, etc;

lll. Despesa independente da Execução Orçamentária: aquela que

independe de autorização orçamentária para acontecer. Exemplo:

constituição de provisão, despesa com depreciação, etc;

lV. Despesa Orçamentária EÍetiva: aquela que, no momento da sua

realizaçáo, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. ConstituÍ

fato contábil modificativo diminutivo;

V. Despesa Orçamentária não-Efetiva: aquela que, no momento da sua

realizaçáo, não reduza situação líquida patrimonial da entidade e

constitui fato contábil permutativo. Neste caso, além da despesa

orçamentária, registra-se concomitantemente conta de variação ativa

para anular o efeito dessa despesa sobre o patrimônio líquido da

entidade;

Vl. Empenho: ato emanado de autoridade competente que cria .p4\\a. o
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Estado obrigação d* pagamento pendente ou não de implemento de

condição. Consiste na reservã de dotação orçamentária para um fim

específico;

Licitação: compreende um conjunto de procedimentos administrativos

que objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou

ceder bens a terceiros, bem como fazer concessÕes de serviços

públicos com as melhores condiçÕes para o Estado, observando os

princÍpios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, dar

igualdade, da publiciciade, da probidade administrativa, da vinculaçâo

ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e de outros que

lhe são correlatos;

Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo

credito;

Orçamento: instrumento de planejamento de qualquer entidade seja

pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de

aplicação de recursos em determinado período;

X. Pagamento: consiste na entrega de numerário ao credor por meio

cheque nominativo, ordens de pagamentos ou credito em conta, e

pode ser efetuado apos a regular liquidação da despesa.

Receita Orçamentária Publica: aquela executada por entidades

públicas;

Receita Orçamentária Efetiva: aquela que, no momento do seu

reconhecimento, aumenta a situação Iíquida patrimonial da entidade e

constitui Íato contábil modificativo aumentativo;

Xlll. Receita Orçamentária não-Efetiva: aquela que não altera a
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líquida patrimonial no momento do seu reconhecimento, constituindo

fato contábil permutativo e que, neste caso, alem da receita

orçamentária, registra-se concomitantemente conta de variação

passiva para anular o efeito dessa receita sobre o patrimônio líquid<:

da entidade.

SEÇÃO N

DA BASE LEGAL

Art. 4". A presente lnstrução Normativa integra o conjunto de ações de

responsabilidade do Diretor Presidente e do Chefe do Poder Executivo, no senticlo de

atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eflciôncia, dispostos no art. 37,31, 70 e 74 da Çarta Republicana de 'igBB;, Lei

Federal n" 4.320164 - Lei de Finanças Publicas; Lei Complementar Federal n"'10'1 /00

- Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF; Lei Federal n" 8.666/93 - Lei de Licitações e

Contratos/LlC ; MCASP - Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público / STN -

Secretaria do Tesouro Nacional, em conjunto de Normas Brasileiras de Contabilidade -

NBC, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aplicáveis ao

Setor Público; lnstruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

santo, Lei orgânica do Município de Anchieta; Lei Municipal n' 76612a12 que

institui o §istema de Controle lnterno, Lei Municipal n" 14A312019 que incluiu
as atribuições, funçÕes e requisitos para exercer o cargo de Auditor
Previdenciário e lnstrução Normativa SCIP n' 0112020 e demais normas aplicáveis

a matéria.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5'. E de competência da Unidade Responsável:
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l. Promover, divulgar e implementar as diretrizes estabelecidas nesta

I nstrução Normativa, mantendo- a alualizada;

ll. Orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua aplicação;

lll. Promover discussões técnicas com âs Unidades Executoras e com a
Unidade Responsável pelo Controle lnterno, para deíinir as rotinas de

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser

objeto de alteração, atualização ou expansáo;

Art.6'. São responsabilidades das Unidades Executoras:

l. Atender as solicitaçÕes da unidade Responsável pela lnstrução

Normativa, quanta ao fornecimento de informações e a participação no

processo de atualização;

Alertar a Unidade Responsável pela lnstrução Normativa sabre

alteraçÕes que se lizerem 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 lnstrução Normativa a disposição de todos servidores da

Unidade, velando pelo fielcumprimento da mesma;

Cumprir fielmente as determinaçÕes da lnstrução Normativa, em

especial quanta aos procedimentos de controle e quanta a

padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e

informações.

Art. 7'. são responsabilidades da unidade centrat de controle lnterno:
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CAPíTULO III

DOS PROCEDIMENTOS

sEçÃo I

DOS PRINCíPIOS

Art. 8o. A Contabilidade Pública no tratamento das receitas patrimoniais e
orçamentárias e no tratamento das despesas, orientada pela Norma Brasileira de

Contabilidade de Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de lnformaçãcr

Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

sEçÃo tr

DOS PRÉ-REQU|SITO§ DA EXECUçÃO ORçAMENTÁRA E

il.

ilt.

ESTADO DO ESPíNITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDENCIARIO DE ANGHIETA - IPASA

AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ : 02.399.408/0001 -03

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da lnstrução

Normativa, em especial no que tange a identificação e avaliação dos

pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, através da atividade

de auditoria interna;

Propor alteraçÕes na lnstrução Normativa para aprimoramento dos

controles.

Art.9". O

EXTRAORÇAMENTARIA
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a cargo da Gerência Financeira/Contabilidade, devendo o profissional responsável

pela execução:

l. Observar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público, aprovadas por ResoluçÕes do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC);

Observar os Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

(MCASP) e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), voltados a
padronização dos procedimentos contábeis tanto na etapa de

planejamento quato em relação a realização da receita e despesa

publica a serem adotados pela União, Estados, Distrito federal e

Municípios, editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN);

Manter plano de contas organizado e atualizado, segundo

legislação aplicável;

Realizar registros contábeis adequados, obedecendo a doutrina,

princípios contábeis e legislação aplicável.

sEÇÃo r[

DAS ROTTNAS DE CONTABTLTZAÇÃO DA RECETTA E DA DESPESA

Art. 10. As rotinas de Contabilização da Receita e da Despesa Orçamentária e

Extraorçamentária se desenvolverão atendendo aos conceitos e linhas de

procedimentos legais definidas no Manualde Contabilidade Aplicável ao Setor Público

- STN, em conjunto de Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC, editadasn pelo

CFC, aplicáveis ao Setor Publico. J\

ív,
I
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srçÃo v

DAS PARTICULARIDADES FUNCIONAIS INTERN AS

sunseçÃo r

DA REGEITa pÚeuce

Art. 11. Compete a Gerência FinanceiralContabilidade, efetuar o registro das

receitas, sejam elas provenientes da arrecadação ou de transferências.

Art. 12. O ato dos registros contábeis das receilas as quais se referem o artigo

anterior serão observadas as rotinas internas específicas na forma definida nesta

lnstrução Normativa.

Art. 13. Quando se tratar de receitas de contribuição, a Gerência Administrativa, que

emite os extratos bancários, procedera a conferencia confrontando os valores

expressos nas Guias de Contribuição com os avisos de credito emitidos pela

lnstituição Financeira responsável pela arrecadação e enviará a Gerência

Financeira/Contabilidade para registro.

Art. 14. Quanto aos recursos de transferôncias, a Gerência Financeira/Contabilidade

registrara no sistema/software específico, no campo de lançamento da receita, as

receitas confirmadas, classificando-as corretamente, de acordo com a sua origem.

Art. 15. Diariamente a Gerência Financeira/Contabilidade, por meio da Gerência

Administrativa procedera a integração da Receita por meio do sistema de dados

financeiro-contábil.
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Art. 16. As Receitas Financeiras auÍeridas com as aplicações das Disponibilidades de

Caixa, serão registradas em contas de receitas dos grupos lnvestimentos e AplicaçÕes

Temporárias a Curto Praza, VariaçÕes Patrimoniais Diminutivas e Variações

Patrimoniais Aumentativas.

Art.17, O ingresso de recursos pelo fluxo extraorçamentário se dará:

l. Através da retenção obrigatória em pagamentos efetuados a servidores

municipais a titulo de consignação, por determinação legal;

SUBSEÇÃO il

DA DESPE§A PÚBLIGA

Art. 18. O processo de despesa pública obedecera a sequôncia de procedimentos

deÍinidos neste artigo:

t. Nota de reserva (pré-empenho);

Emissão de Nota de Empenho;

lll. Autorização de Liquidação;

lV Liquidação da Despesa;

Pagamento;

Vl. Lançamento(extratos);

Vll. Conciliação bancária;

Vlll. Fechamento dos Balancetes mensais.
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Art. 19. O pre-empenho será realizado pela Gerência FinanceiralContabilidade que

processara:

L Recebimento da ordem de compralcontratação, advinda do setor de

Compras;

ll. Procede a checagem do objeto verificando a coníormidade em reração

a classificação orçamentária;

certifica-se através de consulta ao sistemalsoftware a existência de

saldo na dotação orçamentária;

§1' Na etapa definida no inciso ll deste artigo, caso se verifique não

conformidade em relação ao cadastro de materiais (material usol permanente),

em relação a classificação orçamentária será procedida a devolução dos autos

ao Setor de Compras para retificação.

Art. 20. O processo de empenho da despesa se dará depois de concluída a etapa de

licitação e contrato, exceto nos câsos em que se enquadre em licitação dispensada,

dispensável ou inexigibilidade de licitação de acordo com a Lei n' 8666/93 (Lei das

Licitações), neste caso o processo será encaminhado para a Procuradoria para

emissão de parecer, apos segue os tramites normais. O processo de empenho da

despesa se dará depois de concluída a etapa de licitação e contrato.

A'rt.21 Procede a emissão da nota de empenho, suplementando ou cancelando saldo

do pré empenho emitido na etapa inicial do processo, de acordo com o valor final do

compromisso financeíro.

ilt.

§1". Na hipótese de serviços QUê

(um) ou mais exercícios, a emissâo

a cada exercício financeiro.

o cronograma de execução ultrapasse 1

da nota empenho devera ser proporcional
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execução efetiva da despesa procederá a emissã o da Autorização de

no valor correspondente.

ír
Art. 22 Após

Liquidação,

Art.23 Apos o processo será encaminhado a Gerência Financeira/Contabilidade, com

a Autorização de Liquidação devidamente assinada pelo Diretor Presidente, onde

emitira a Nota de Liquidação, no valor correspondente a Autorização de Liquidação,

conforme estabelecido neste artigo.

L Apresentada a Nota Fiscal ou documento equivalente, a comissão de

Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades

Processuais procedera a verificação;

a. Da conformidade do documento em relação ao bem adquirido de

acordo com ocontrato e/ou autorização de fornecimento:

b. Atestado de recebimento pela Comissão de Avaliaçâo,

Acompanhamento e Fiscalização das Atividades processuais;

c. Em se tratando de bem móvel, nota de entrada no Setor de

Almoxarifado;

ll. Procede a emissão da respectÍva liquidação no valor correspondente

ao faturado;

lll. Em se tratando de despesa de capital incorporáyel, encaminha copia

do documento fiscal ao setor de patrimônio para que proceda a

incorporação.

§1'A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adqui6do pelo

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectiüo

crédito, devendo ser verificado: 
[$ 
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t. A origem e o obieto do que se deve pagar;

A importância exata a Pagar; e

A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação'

Art. 24 Emitida a nota de liquidaçáo, os autos serão remetidos a Gerência

Administrativa, que procederá o pagamento.

Art.25. Confirmado o pagamento pela Gerência Administrativa, os autos retornarão a

Gerência Financeira/Contabilidade para que proceda a baixa da obrigação financeira

correspondente, no sistema/software de Gestáo Contábil'

Art. 26. Diariamente a Gerência Administrativa emitira extratos bancários e enviará a

Gerência Financeira/Contabilidade que procederá aos lançamentos da movimentação

financeira (resgates, aplicações).

Art. ZT. A Gerência Financeira/Contabilidade procedera a conciliação bancária

resolvendo as pendências que por ventura possam surgir durante o processo de

conciliação.

lt.

ilt.

Art.28. Até 10'(decimo) dia

Financeira/Contabilidade procederá o

atendera as seguintes etaPas:

t. Efetuar a conciliação o

procedera ao lançamento

setor de almoxarifado;

útil do mês subsequente a Gerência

fechamento de balancetes mensais e

bancaria adequada, na forma do arl. 27,

da movimentação de entrada e saída do

ll. Efetuar a conciliaçâo dos créditos recebidos e a receber' constanffis \
nos arquivos DÊLQUIT, DEMREC E BALVER, í\ ,, 

Sr-
t/
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Efetuar a conciliação dos arquivos DEMDAD e BALEXO, sendo

desconsiderando o valor empenhado anulado;

lV. Proceder ao lançamento de incorporaçÕes ou baixas de bem

imobilizado;

V. Emitir balancete da Receita e da Despesa, de acordo com a Lei de

Finanças Publicas, encaminhando a Câmara Municipal ate o 'l0o

(decimo)dia útil do mês subsequente.

GAPITULO IV

DAS CON§IDERAÇÕE§ F|NAIS

Art.29. Os termos contidos nesta lnstrução Normativa, não exime a observância

demais normas aplicáveis, que deverão ser respeitadas.

Art. 30. Ficará a cargo da Unidade Responsável as atualizações e alterações

desta Instrução Normativa.

Art.31. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser

obtidos junto a Unidade Responsável.

Art. 32. A Controladoria Previdenciária, por sua vez, alravés de procedimentos de

auditoria interna, aferira a fiel observância de seus dispositivos a serem cumpridas

ilt.

::'n:::ffi ff:]il:: :;:'::ffiil:stratva 
do'Instituto de previdê'"ry 
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Art. 33. A inobservância das normas estabelecidas nesta lnstrução Normativa

acarretara instauração de processo administrativo para apurar responsabilidade"

conforme rege o Estatuto do Servidor Público Municipal e demais sanções previstas

na legislação pertinente a matéria em vigor.

G,^nrro- ,tm, Ç,JbYh ünhr'ctt-['
t Geovana;.;;.;;#","

Gerente de Finanças

Decreto-A n"30212021

Controlador Geral Previdenciário - lnterino

Portaria n.07312021

Diretor Presidente

Decreto-A N"316/2021
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