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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGF – Nº. 001-2011  
 
 

“ DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE 
CONTABILIDADE, NORMATIZANDO O 
REGISTRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CUIABÁ ”.  

 
Versão: 02 
Aprovação em: 20/07/2011 
Ato de Aprovação: 20/07/2011 
Unidade Responsável: Secretaria de Gestão Financeira 
 
 
 
I – FINALIDADE 
 
1.1 Dispor sobre procedimentos de registro da execução orçamentária e extra-
orçamentária  
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
 
2.1. Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Cuiabá. 
 
 
III - CONCEITOS 
 
3.1 O presente instrumento tem como base legal a Constituição Federal, a   
Constituição Estadual, Lei n. 4.320/1964, Lei. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Portarias do STN que tratam o assunto, Lei Complementar n. 269/2007 – Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Resolução n. 14/2007 – 
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 
 
3.2  Fundamentado nesses termos e com o intuito de cumprir com os requisitos 
obrigatórios no ato de registro da execução orçamentária e extra-orçamentária nos 
moldes da Lei 4.320/64, o Sistema de Controle Interno estabelece a presente 
Instrução Normativa na prática de suas atividades: 
 
 
4 – PROCEDIMENTOS 
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4.1 As ações da execução orçamentária estão prevista no PPA, as Diretrizes na 
LDO e o orçamento das receitas e despesas na LOA. 
 
4.2 Na contabilização das Receitas deve-se levar em consideração: 
 
4.2.1 O repasse é mensal conforme e EC 025/00, art.29-A,§ 2°, inciso II; 
 
4.2.2 Deverá ser lançado em conta corrente em nome do órgão em banco oficial; 
 
4.2.3 O fluxo de recursos extra-orçamentários se dará através das retenções 
obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores, prestadores de serviço e 
servidores, por determinação constitucional, legal ou contratual. 
 
4.3 Na contabilização da despesa deve-se observar: 
 
4.3.1 A existência das autorizações em Lei; 
 
4.3.2 Solicitação pelo ordenador de despesa; 
 
4.3.3 Saldo em caixa; 
 
4.3.4 Empenho, liquidação e ordem de pagamento; 
 
4.3.5 Comprovação e legitimidade da despesa como Nota Fiscal, cupom fiscal, e 
outros documentos não fiscal que possam comprovar as despesas; 
 
4.3.6 Atestado na despesa e todas as assinaturas e retenções necessárias. 
 
4.4  Compete ainda à Secretaria de Gestão Financeira: 
 
4.4.1 Coordenar a execução operacional da contabilidade geral; 
 
4.4.2  Proceder à consolidação dos balanços e demonstrativos contábeis; 
 
4.4.3 Assessorar o órgão quanto aos registros dos atos contábeis relacionados às 
execuções orçamentária, financeira e patrimonial; 
 
4.4.4 Gerenciar e estabelecer normas e procedimentos para os registros contábeis e 
de encerramento do exercício, relativos à execução orçamentária, financeira e 
patrimonial; 
 
4.4.5  Acompanhar e analisar os registros contábeis da receita orçada; 
 
4.4.6  Acompanhar e analisar os registros contábeis das despesas fixadas com as 
realizadas; 
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4.4.7 Acompanhar e analisar os registros contábeis que resultem em variações 
patrimoniais ativas e passivas, e os atos e fatos contábeis que reflitam na 
elaboração das demonstrações contábeis e na consolidação das contas públicas.  
 
4.4.8 Analisar balancete mensal do sistema; 
 
4.4.9 Conciliação bancária; 
 
4.4.10 Acompanhar razão contábil mensal; 
 
4.4.11 Analisar prestação de contas de diárias;  
 
4.4.12 Elaborar e divulgar o relatório resumido da execução orçamentária e o 
relatório da gestão fiscal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e 
Portaria STN, no que refere-se à competência do legislativo.  
 
4.5 Compete também à Secretaria de Gestão Financeira: 
 
4.5.1 Receber a analisar processos referentes a contratos licitatórios, após 
liquidação; 
 
4.5.2 Aguardar data para pagamento entre os dias 10, 20 ou 30 de cada mês; 
 
4.5.3 Manter o sistema próprio alimentado com as despesas extras; 
 
4.5.4 Encaminhar para o Banco do Brasil, com a devida antecedência, via malote ou 
ofício, através de ordem bancária, pagamento de fornecedores e funcionários; 
 
4.5.5 Lançar no sistema para gerar a guia do recolhimento do imposto ISSQN; 
 
4.5.6 Após concluídos os procedimentos dos itens 4.51 à 4.5.5, arquivar todos os 
documentos em pasta própria; 
 
4.6 Compete ainda a essa Secretaria: 
 
4.6.1 Gerenciar a execução orçamentária; 
 
4.6.2 Receber e analisar processos; 
 
4.6.3 Informar datação de pagamentos; 
 
4.6.4 Executar PED; 
 
4.6.5 Solicitar autorização do ordenador; 
 
4.6.6 Executar empenho; 
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4.6.7 Colher assinaturas dos responsáveis; 
 
4.6.8 Após concluídos os procedimentos 4.6.1 à 4.6.7, encaminhar ao setor de 
aquisições para anexar a nota fiscal referente as compras diretas, e a Secretaria 
Financeira para pagamento das diárias. 
 
 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
5.1 O presente instrumento tem por objetivo direcionar e orientar as atribuições do 
SGF que exerce a função de registro da execução orçamentária e extra-
orçamentária. 
 
5.2 Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma Interna deverá ser 
esclarecida junto à Secretaria de Gestão Financeira e a Secretaria de Controle 
Interno. 
 
5.3 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir da mesma. 
 
Cuiabá, 20 de julho de 2011. 
 
 
 
 
 

Júlio Pinheiro  
Presidente 

 
 
 
 

Eronides Dias da Luz  
Secretário de Controle Interno  


