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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 003/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Sistemas Administrativos/Responsáveis pelo envio do APLIC 

Unidade Responsável /Setores envolvidos: Secretaria de Controle Interno 

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

 

Dispõe sobre a remessa de documentos ao APLIC- 

Sistema de Auditoria Pública Informatizado de Contas e  

atendimento às equipes do TCE/MT. 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1.1 Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de 

trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas, setores 

administrativos de 1-Gestão de Pessoal (SGP), 2- De Orçamento e Finanças (SOF), De 

Patrimônio e Manutenção (SPM), De Coordenação de Licitação, Contratos e Compras (CLCC) e 

De Controle Interno (SCI); 

 

1.2 Unidades Responsáveis/Setores envolvidos: Setor responsável pela elaboração das Instruções 

Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

 

1.3 Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, normas 

complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma que 

complementam; 

 

1.4 Fluxograma: Representação gráfica da sequência de operações do processo sistemático das 

atividades administrativas da Câmara Municipal De Cuiabá; 

 

1.5 Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

 

1.6 Organograma: Representação Gráfica da estrutura organizacional; 

 

1.7 APLIC : Sistema de AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS; 

 

1.8 GEO-OBRAS: O GEO-OBRAS é um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso para gerenciar as informações das obras executadas em todos os Órgãos das esferas 

Estadual e Municipais. É ferramenta de consulta para qualquer cidadão acerca dos investimentos 

realizados pela Administração Pública.  
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II. DOS OBJETIVOS 

 

2.1 Direcionar e orientar o atendimento das equipes de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

Estado – TCE;  

 

2.2 Estabelecer os procedimentos a serem observados por toda a administração por ocasião das 

auditorias externas realizadas pelas equipes do Tribunal de Contas do estado, bem como ao sistema 

APLIC – AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS, ao sistema GEO-OBRAS e 

Prestação de Contas Anual; 

 

2.3 Disciplinar os procedimentos a serem adotados na remessa de documentos e informações ao 

Tribunal de Contas do Estado, de acordo com as regras estabelecidas na Manual de Orientação para 

Remessa de Documento do TCE;  

 

2.4 Atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado, quando ao Sistema de Auditoria Publica 

informatizada de Contas – APLIC, LRF – Cidadão, Geo-Obras e prestação de contas anual; 

 

III. ABRANGÊNCIA 

 

3.1 Abrange todos os Sistemas Administrativos das unidades da estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Cuiabá.  

 

3.2 Cada unidade executora deverá indicar 01 (um) responsável para alimentar seus sistemas 

informatizados internos; 

 

 

IV. BASE LEGAL  

 

4.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL em geral e especificamente os art. 70 e 74, e o art. 59 da LEI 

COMPLEMENTAR 101/2000, que discorre sobre as responsabilidades do Poder Legislativo, bem 

como os artigos 37 sobre a Administração Pública e Resolução nº 027 de 08 de dezembro de 2.009. 

 

4.2 RESOLUÇÃO NORMATIVA ATUALIZADA DO TCE-MT, que discorre sobre atribuições e 

responsabilidades da UCI – Unidade de Controle Interno. 

 

4.3 Demais legislações que guardem relação direta com o Sistema de Controle Interno. 

 

V. DOS PROCEDIMENTOS 

5.1 Das Consultas 

 5.1.1 A Secretaria de Controle Interno deverá comunicar as unidades administrativas que serão 

fiscalizadas, para disponibilizar toda a documentação do período em análise à equipe do controle 
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externo, conforme solicitação antecipada do TCE , devendo ser disponibilizado um servidor de cada 

unidade administrativa para que fique à disposição da equipe, enquanto esta exerce seu trabalho, 

independentemente do horário, a fim de atender eventuais solicitações;  

5.1.2 Cada unidade administrativa deverá ter 01 (um) servidor responsável pela organização da 

documentação em um único local, onde a equipe de Controle Externo possa trabalhar com autonomia 

sem ser interrompida;  

5.1.3 A Secretaria de Controle Interno deverá recepcionar os agentes da equipe de Controle Externo, 

com apresentação do gestor do órgão e gestores das unidades administrativas envolvidas a serem 

envolvidas na fiscalização;  

5.1.4 A Secretaria de Controle Interno deverá apresentar os agentes da equipe de Controle Externo às 

unidades administrativas onde se concentrarão os trabalhos de fiscalização; 

 5.1.5 A Secretaria de Controle Interno deverá acertar com os agentes da equipe de Controle Externo 

as questões operacionais do trabalho, a disponibilização de informações, espaço físico, recursos de 

tecnologia da informação e o estabelecimento de regras para o acompanhamento dos trabalhos; 

5.1.6 A Secretaria de Controle Interno deverá acompanhar e dar suporte ao trabalho dos agentes da 

equipe de controle Externo;  

5.1.7 A Secretaria de Controle Interno deverá reunir-se com os agentes da equipe de Controle 

Externo para conhecimento dos documentos e informações pendentes, se for o caso, inclusive quanto 

aos prazos, forma de encaminhamento e encerramento formal da fiscalização; 

 5.1.8 A Secretaria de Controle Interno deverá encaminhar documentos e informações pendentes ao 

órgão de controle Externo, quando solicitadas; 

5.2 Da Consolidação das Informações para o Sistema APLIC 

 5.2.1 Os documentos gerados pelas unidades administrativas que dizem respeito ao Manual da 

Orientação da Remessa de Documentos do TCE deverão ser obrigatoriamente encaminhados, até o 

dia 10 do mês seguinte, para a Secretaria de Gestão Financeira a fim de que esta proceda o 

fechamento do balancete mensal;  

5.2.2 A Secretaria de Gestão Financeira deverá consolidar todas as informações necessárias para o 

fechamento do balancete mensal e encaminhar para o responsável pelo Sistema APLIC; 

5.3 Da Remessa das Informações de cada Unidade Executora ao Responsável por alimentar o 

APLIC  
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5.3.1 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá manter cadastro atualizado dos responsáveis 

de cada unidade executora, em alimentar os sistemas informatizado interno da Câmara Municipal de 

Cuiabá;  

5.3.2 Cada unidade executora deverá alimentar seus sistemas informatizados, até o vigésimo dia do 

mês subseqüente ao fechamento do mês  

5.3.3 As unidades administrativas envolvidas deverão registrar temporariamente as informações no 

sistema (software), de acordo com o layout do Sistema APLIC;  

5.4.5 O servidor responsável por alimentar o sistema informatizado de cada Unidade Executora 

deverá cumprir os prazos determinados na Resolução Normativa nº 16/2008 do TCE e em caso de 

descumprimento sujeitará os responsáveis à multa prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei 

Complementar n 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);  

5.4 Da Remessa das Informações do Sistema APLIC  

5.4.1 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá informar seus dados ao TCE para cadastro 

até o dia 10 (dez) do mês de janeiro de cada ano, caso ocorra mudança;  

5.4.2 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá solicitar à empresa que fornece o software 

as alterações das novas tabelas e adequações do sistema e quando as atualizações estiverem 

disponíveis nos sistemas, informar à equipe técnica das unidades administrativas envolvidas para a 

alimentação do sistema (software), bem como se manter atualizado às Resoluções Normativa e de 

Consulta do TCE/MT; 

5.4.3 As unidades administrativas envolvidas deverão registrar temporariamente as informações no 

sistema (software), de acordo com o layout do Sistema APLIC;  

5.4.4 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá visualizar e validar as informações 

registradas no sistema (software), através de ferramenta XML – APLIC ou sistema próprio para esta 

execução;  

5.4.5 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá cumprir os prazos determinados na 

Resolução Normativa nº 16/2008 do TCE;  

5.4.6 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá enviar as informações do Sistema APLIC 

ao TCE – MT;  

5.4.7 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá analisar e regularizar as ocorrências de 

erros, se houverem, através da ferramenta XML – APLIC ou pelo sistema próprio, caso houver; 

5.4.8 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá reenviar às informações do Sistema APLIC 

ao TCE, se for o caso; 
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5.4.9 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá receber o numero de protocolo do TCE;  

5.4.10 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá emitir relatório para conferência e arquivá-

lo para posteriores consultas;  

5.4.11 O servidor responsável pelo sistema APLIC deverá arquivar o comprovante de protocolo de 

envio; 

5.5 Da Remessa das Informações do Sistema LRF – Cidadão (PORTAL TRANSPARÊNCIA) 

5.5.1 O responsável pelo Sistema LRF – Cidadão deverá informar seus dados ao TCE para cadastro, 

até o dia 10 (dez) do mês de janeiro de cada ano, caso ocorra mudança;  

5.5.2 Os responsáveis pela alimentação do Sistema deverão manter versão atualizada do Sistema LRF 

– Cidadão na Câmara Municipal;  

5.5.3 O servidor responsável pelo Sistema LRF - Cidadão deverá cumprir os prazos determinados nas 

normas da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);  

5.5.4 O servidor responsável pelo Sistema LRF - Cidadão deverá visualizar e validar as informações 

registradas no Sistema LRF – Cidadão;  

5.6 Da Remessa das Informações do Sistema Geo-Obras 

5.6.1 O responsável pelo Sistema Geo-Obras deverá informar seus dados ao TCE para cadastro, até o 

dia 10 (dez) do mês de janeiro de cada ano, caso ocorra mudança;  

5.6.2 O responsável pela alimentação do Sistema deverá manter versão atualizada Sistema Geo-

Obras;  

5.6.3 O servidor responsável pelo Sistema Geo-Obras deverá cumprir os prazos determinados nas 

Resoluções Normativas pertinentes do TCE/MT (Resolução Normativa nº 16/2008 do TCE) ;  

5.7 Dos Relatórios de Acompanhamento 

5.7.1 O Controle Interno deverá elaborar o Relatório Mensal, contendo os resultados dos 

acompanhamentos dos prazos e a analise destes, o qual deverá ser entregue ao Presidente da Câmara; 

5.7.2 O Controle Interno deverá elaborar o Relatório de cumprimento do Plano de Ação para 

implantação do Sistema de Controle Interno e encaminhar ao TCE-MT, com a assinatura do 

responsável pela SCI e pelo Presidente da Câmara;  

5.7.3 O Controle Interno deverá manter em arquivo 01 (uma) cópia do Plano de Ação e suas 

alterações, bem como dos relatórios mensais de cumprimentos destes; 
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5.8 Da Elaboração do PAAI  

5.8.1 O Controle Interno deverá elaborar anualmente o PAAI – Plano Anual de Auditoria, o qual 

deverá ser aprovado pelo Presidente da Câmara sendo enviado na Carga Mensal de Janeiro ao  

Sistema APLIC;  

5.8.2 O PAAI poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, para melhor cumprimento das 

auditorias de acompanhamento da gestão, desde que previamente aprovadas pelo presidente da 

Câmara; 

5.8.3 É de competência exclusiva da UCI a elaboração, aprovação, modificação e execução do seu 

Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI; 

5.8.4 Sem prejuízo à competência descrita no item anterior, a UCI deverá compatibilizar seu PAAI 

com as auditorias requisitadas pelo gestor do órgão ou entidade; 

5.8.5 Na elaboração do PAAI, além de contemplar auditorias de conformidade e operacionais, a UCI 

deve considerar a sua atribuição precípua para promover auditorias de avaliação de controles internos 

da organização quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da 

ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, visando a promoção de 

melhorias contínuas nos seus processos de trabalho e o alcance dos objetivos estabelecidos pela 

organização. 

5.9  Da Elaboração do Parece Conclusivo do Controle Interno 

 5.9.1 O Controle Interno deverá elaborar o Parecer Conclusivo sobre as contas do Legislativo 

Municipal, o qual deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso quando 

da prestação de contas de acordo com as determinações legais; 

5.9.2 Os Pareceres da Câmara Municipal de Cuiabá deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso: Pareceres Quadrimestrais acerca das contas de gestão, nas cargas mensais 

de abril, agosto e dezembro; 

5.9.3 A responsabilização do TCE/MT em face das deficiências detectadas no Sistema de Controle 

Interno deverão ser individualizada e atrelada às competências dos diversos agentes e servidores que 

integram o referido Sistema Informatizado Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, sendo a UCI 

responsabilizada somente por deficiências no sistema de controle interno quando decorrerem de 

conduta omissiva ou comissiva atrelada às competências precípuas da UCI que concorreram 

diretamente para a consumação da irregularidade; 

5.9.2 O Legislativo Municipal deverá disponibilizar em tempo hábil a documentação necessária para 

a elaboração do Parecer Conclusivo. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 O Controle Interno deverá efetuar estudos e propor medidas visando a promover a integração 

operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo. 

 6.2 O Controle Interno deverá propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades 

do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo;  

6.3 O controle Interno deverá alertar formalmente a autoridade administrativa competente, sob pena 

de responsabilidade solidária, para que instaure as ações destinadas a apurar os atos, bem como fatos 

considerados ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário público, 

praticados por agentes públicos, quando não forem prestadas contas ou, ainda, quando acorrer desvio 

de bens ou valores públicos; 

6.4 Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deverá ser solucionada junto a Secretaria de 

Controle Interno; 

6.5 Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de negligência dos 

procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

 

 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

  

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 
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