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APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Monsenhor Tabosa, tem a missão de
efetivar o controle interno permanente na gestão administrativa do governo para
prever, corrigir e minimizar ilegalidades, desconformidades ou improbidades nos atos
praticados pelos agentes públicos, facilitando e induzindo suas atividades para a
legitimidade e obtenção dos resultados concretos.
Tem como competência realizar auditorias e analisar a gestão do ponto de vista
contábil, financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial e de informática, nos
órgãos e entidades da administração publica municipal, implantando e coordenando as
atividades do Sistema de Controle Interno, Conforme determina a Constituição Federal
de 1988, a Lei 4.320/64 – Normas Gerais do Direito Financeiro, MCASP, a Lei n°
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 8.666/93 – Licitação e Contratos da
Administração Pública, a Instrução Normativa n° 01/2017 do TCM/TCE e a Lei
Municipal n° 02, de 14/05/2018 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do
Município de Monsenhor Tabosa.
Este Manual visa institucionalizar os procedimentos inerentes ao controle
interno imposto pela legislação vigente e normatizar a Execução Orçamentária e
Financeira da Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa, buscando atender aos
princípios da legalidade, economicidade, efetividade, eficiência e eficácia, através da
disseminação do conhecimento fazendo com que exista uma convergência e
racionalização das rotinas administrativas executadas pelos órgãos da administração
publica municipal.
Diante o contexto, o Manual será estruturado compreendendo as seguintes
áreas:
- Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Receita Pública; e
- Despesa Pública.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O presente Manual foi desenvolvido para orientar os agentes públicos quanto
ás Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle inerentes á Execução
Orçamentária e Financeira da Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa, sendo
possível posterior alteração que se julgar necessário no sentido de aprimorá-lo,
objetivando uniformizar as rotinas e os procedimentos, estabelecer uma sequência ao
fluxo da despesa de forma a garantir clareza a compreensão para todos que deste
utilizem, aumentado a eficiência, com a conseqüente redução de custos nos processos
administrativos.

1. CONTABILIDADE, FINANÇAS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS.
O setor competente deverá observar os seguintes itens:
- Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de
Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos
Livros da Divida Ativa com as normas constantes da Lei n° 4.320/64 e legislação
pertinente;
- Verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já
que e vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;
- Verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e
assinados pela autoridade competente;
- Verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais,
transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de
programação para outra;
- Verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei
Complementar Nacional n° 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de
Execução Orçamentária (PREO) e Relatórios de Gestão Fiscal (RGF).

2. RECEITA PÚBLICA:
Quanto à receita pública organizar o controle da seguinte forma:
- Verificar a existência de documentos de arrecadação municipal;
- Verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como: boletins de
Tesouraria, contas bancárias, etc.;

- Verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis, prestadores
de serviços, etc.).

3. DESPESA PÚBLICA
Neste tópico serão apresentados os procedimentos e rotinas inerentes a cada
fase do processo de geração da despesa pública.
O fluxo da despesa compreende: planejamento da despesa, verificação da
necessidade, solicitação da despesa, verificação de saldo financeiro e orçamentário
com quantitativos e valores, aprovação da solicitação pelo Gestor, cotação de preços
pelo Setor de Compras, encaminhamento ao Setor de Compras no caso de compra
direta e caso necessite de processo licitatório, encaminhar ao Setor de Licitação. Em
seguida, enviar a Contabilidade para empenho, depois da emissão da nota de
empenho proceder a solicitação de entrega do objeto e/ou serviço requisitado,
recebimento no Almoxarifado, no caso de material, atesto do responsável na nota
fiscal; se for material permanente fazer o tombamento, encaminhando o documento
fiscal aos setores de Compras/Contabilidade para Liquidação, e por fim remetido o
processo da despesa a Tesouraria para enquadramento na Programação Financeira,
Conforme disponibilidade de caixa da entidade, separação documental na
Contabilidade e envio a Câmara Municipal de Vereadores.

3.1. Planejamento
Esta fase consiste na elaboração de planos e cronogramas a serem seguidos
durante o exercício financeiro, tendo como instrumentos legais do planejamento são o
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual – LOA.
Cabe aos gestores, juntamente com os setores estratégicos de cada órgão,
elaborar a relação das despesas necessárias á manutenção das atividades,
compreendendo o levantamento de itens a serem licitados no inicio do exercício,
verificando o equilíbrio financeiro e orçamentário, visando atender as necessidades do
Órgão.
Em seguida, deve-se fazer um levantamento no que se pretende incrementar
nas atividades já desenvolvidas, considerando a demanda de novos serviços e a
liberação de novas fontes de recursos, atendendo ao principio da universalidade.

Ressalta-se a importância do planejamento na Administração Publica Municipal
tendo em vista que, se for bem elaborado, a máquina pública funcionará a contento,
prevenindo o desperdício e o mau uso do dinheiro público.

3.1.1 Verificação da Necessidade
Essa fase consiste na verificação da necessidade de utilização daquele objeto
que se deseja solicitar. Deve-se levar em consideração a demanda pelo objeto,
número de usuários, prazo de utilização, finalidade, quantidade a ser solicitada, etc.
Essas são orientações genéricas que devem ser observadas para qualquer solicitação
de despesa na Gestão Municipal.

3.1.2 Solicitação da Despesa
A solicitação da Despesa e um documento que compõe o processo de
despesa. Nele constarão os argumentos que embasam a solicitação do objeto,
conforme parâmetros evidenciados no item anterior. Deve-se desprender bastante
atenção à elaboração deste documento, pois ele norteará todo o processo de
despesa, servindo de fonte de informação para outros setores que participam do
processo.
Elementos essenciais que compõem a Solicitação de Despesa – Modelo 01
Anexos 5.1:
- N° da solicitação;
- Secretaria;
- Setor requisitante;
- Especificação do objeto a ser adquirido;
- Quantidade a ser adquirida;
- Finalidade do objeto a ser adquirido;
- Prazo de duração do objeto;
- Dotação Orçamentária;
- Fonte de recursos da despesa;
- Agência e conta bancária;
- Assinatura do requisitante;
- Ciência e aprovação do gestor.

3.1.3 Cotação de preços
Essa fase consiste na pesquisa de mercado para escolha da proposta mais
vantajosa para o Órgão, seja menor preço, melhor técnica, ou melhor, preço e técnica.
Nesta etapa, o objeto deverá ser bem especificado sem, contudo, direcionar
marca de produto, e sim, características do objeto que com especificação clara para
facilitar a comunicação com o fornecedor. A caracterização do objeto também não
poderá ser de forma que beneficie um fornecedor em detrimento de outro, onde
estaria infringindo a Lei das Licitações Públicas.
Elementos que deverão constar na Cotação de Preços:
- No mínimo 03 (três) orçamentos;
- As empresas cotadas devem ser aptas a contratar com a Administração Pública;
- Mapa comparativo de preços, dando ênfase à vencedora;
- Informações básicas do fornecedor contendo todos os dados da empresa e contato;
- Ordem de serviço para que seja autorizada pelo Gestor, verificando-se a viabilidade
financeira e orçamentária para realização da despesa;
- Anexar à Solicitação da Despesa uma cópia do processo de Cotação de Preços.

3.1.4. Procedimento Licitatório
Caso a despesa a ser realizada atinja limite para licitação, deve-se
Encaminhar o processo de compra, composto pela solicitação da despesa e cotação de
preços autorizada pelo Secretário, para a Comissão Permanente de Licitação (CPL) para
dar prosseguimento a concorrência pública de acordo com a modalidade e o tipo que
melhor atendam a necessidade da Administração Municipal – Anexos 3. Caso
contrário, passa para o item 3.2 deste Manual, conforme fluxograma do Anexo 2.
Sempre atender para os prazos e limites de acordo com a modalidade de
licitação a ser realizada, considerando os critérios para avaliação quanto ao
fracionamento da despesa, tais como: objeto semelhante, verificar a tempestividade
da solicitação de compra e finalidade, verificando se a aquisição esta sendo motivada
por fato novo.
Os demais procedimentos são privativos da Comissão Permanente de licitação
(CPL). Porém, os agentes públicos devem ter conhecimento básico sobre o assunto,
para evitar fracionamentos, compras irregulares, contratação de pessoas/empresas
inabilitadas e conseqüentemente, devolução dos recursos e outras penas
administrativas, civis e/ou criminais, dependendo da natureza da infração cometida.

3.2 Empenho da Despesa
Consiste na primeira fase da execução da despesa, segundo a Lei Federal n°
4.320/64, em seus artigos 58 e 61:
Art. 58 “O empenho de despesa e o ato emanado de autoridade competente que cria
para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição.”
Art. 61 “Para cada empenho será extraído um documento denominado nota
empenho que indicará o nome do credor, a representação e a importância da
despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.”

A Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa, através deste manual institui a
Solicitação da Despesa como primeira fase da execução da despesa, que resultara no
empenho da despesa. Conforme texto extraído da Lei acima, será um ato de
competência do Ordenador de Despesa que cria para a Entidade a obrigação do
pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Configuram como
empenho licitações, contratos, etc. e muitos casos a nota de empenho representa o
ato que cria esta obrigação para o Município
Dando seqüência, faz-se necessário o envio do processo de despesa para o
Setor de Contabilidade, acompanhado da Solicitação da Despesa, cotação de preços e
processo licitatório quando for o caso, para que a Contabilidade possa registrar o
evento e dar seguimento à solicitação.
Deve-se observar que para a realização de obras e serviços de engenharia
faz-se necessário a existência de projeto básico, projeto executivo e execução das
obras e serviços, conforme Art. 7° e incisos da Lei Federal n° 8.666/93.
Conclui-se que se a despesa correr o curso sugerido neste Manual, não existira
risco de empenho a posterior, despesas empenhadas indevidamente, ou inexistência
de saldo de dotação orçamentária para arcar com a obrigação vindoura.

3.2.1 solicitação do Objeto
Percorridos os passos anteriores, onde a despesa fora solicitada, comprovada a
sua necessidade, viabilidade financeira e orçamentária, realiza a licitação ou Contrato,
quando for o caso, feito empenho da despesa e extraída nota de empenho, o objeto já
pode ser solicitado.
Nessa etapa, o processo de despesa retorna do Setor de Contabilidade para a
Unidade Gestora Responsável para que se programe a entrega do objeto.

3.2.2 Entrega do material ou serviço
A entrega do material ou serviço deverá ser feita de acordo com a necessidade
da administração, verificando a disponibilidade de caixa para o cumprimento da
obrigação de pagamento, que após a entrega do objetivo é liquido e certo.
No caso de prestação de serviços, este deverá ocorrer conforme conveniência da
administração mediante atesto do responsável. Porem, se for material, deverá ser
entregue no almoxarifado, observando os procedimentos a seguir:

3.2.3 almoxarifado
3.2.3.1 Bens de consumo
O recebimento do material no almoxarifado é realizado pelo responsável
(designado através de portaria) pela guarda e administração dos bens em
almoxarifado, cabendo a este a responsabilidade administrativa, civil e criminal no que
se referir aos materiais sob sua guarda.
A nota de Empenho e Nota Fiscal são documentos que embasam a entrada do
material no almoxarifado. A Nota de Empenho configura que o material a ser entregue
corresponde com o material solicitado e autorizado pelo Ordenador de Despesa, e a
Nota Fiscal é o documento que caracteriza a entrega do material.
O agente responsável pelo almoxarifado no ato do recebimento do material
deverá verificar a veracidade e legalidade da Nota Fiscal que está sendo entregue.
Obedecendo aos seguintes critérios:
- Verificar a legalidade do documento:
- Todas as Notas Fiscais devem ser atestadas pelo Responsável, com carimbo contendo
o nome e matricula do servidor, garantindo o atesto do recebimento do material/
serviço.
- Deve-se tirar copia do documento, ficando a copia no Setor de Almoxarifado e o
original enviado para Compras/Contabilidade, devidamente atestado para dar
prosseguimento ao processo.
-As notas fiscais referentes a convênios e aquisição de veículos devem ser tiradas
copias autenticada, para que os originais fiquem na prefeitura (arquivo separado) e a
copia fique a disposição do TCE, Juntamente com o processo de despesa.
A saída do material do almoxarifado deverá ser feita através de requisições onde
fiquem comprovados o destino, os materiais, as quantidades e a assinatura do
requisitante.
Vale salientar que não e permitida a destinação genérica, ou seja, o material deverá
ser dispensado para o Setor específico onde será utilizado.

3.2.3.2 Bens permanentes
Os bens permanentes seguem a mesma rotina dos bens de consumo. Contudo ,
quando recebidos pelo Almoxarifado, o servidor responsável pelo controle dos bens
permanentes deve ser requisitado ao Almoxarifado. Este realizara o tombamento do
bem e registrará, afixando plaqueta no objeto.
E quando o bem for dispensado para o setor que será utilizado o responsável pela
guarda do bem assinará um termo de responsabilidade e ficará responsável de
informar ao Setor de patrimônio do Município, caso este bem seja movimentado para
outra unidade ou transferido.

3.3 Liquidação da Despesa
Essa fase consiste no reconhecimento, por parte do Órgão, da obrigação de
pagamento junto a terceiro, conforme artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64 a
seguir:
Art. 62. ’’ O pagamento da despesa só será
efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.
Art.63. ‘’ A Liquidação da despesa consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo credito.”
$ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I – a origem e objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância, para
extinguir a obrigação

$ 2° A liquidação da despesa por fornecimentos
feitos ou serviços prestados terá por base:
I – o contrato, o ajuste ou acordo respectivo;
II – a nota de empenho
III – os comprovantes da entrega de material ou
da prestação efetiva do serviço.

Os títulos e documentos comprobatórios referidos no artigo supracitado são
exatamente as notas fiscais, faturas, recibos e relatório de atividade devidamente,
atestado pelos responsáveis. Somente com base nesses documentos é que o setor de
Contabilidade registrará a liquidação da despesa, para então enviar o processo da
despesa a Tesouraria para ser inserido na programação de pagamento.

3.4 Pagamento
Após o recebimento do material ou serviço e o processo encontrar-se
devidamente liquidado pela contabilidade, a Tesouraria poderá receber o processo de
despesa e programar o pagamento, anexando as certidões de quitação de débitos
quanto a União, Estado e Município, bem como as regularidades do FGTS e dividas
Trabalhistas.
Nessa etapa deve-se ter bastante atenção para que não sejam realizados
pagamentos em atraso, pois os juros e multas e posteriormente serão devolvidos pelos
Ordenadores de Despesa.
Outro ponto importante é no que se refere às retenções de empréstimos, INSS,
IRRF, e INSS que devem ser feitas conforme a legislação vigente, sendo observado cada
caso. E, após a retenção, deve-se efetuar o recolhimento ate o prazo legal, para não
configurar apropriação indébita e conseqüente penalidade ao gestor.
Quanto ao INSS, fazem-se necessária preocupação redobrada referente à cessão
de Mao de obra, prestação de serviço autônomo, obras de engenharia e transporte de
cargas e/ou passageiros. Essas atividades recebem tratamento especial, não devendo
deixar de informar ao INSS através de GFIP, as remunerações pagas a terceiros e
recolhidas, pois a ausência dessa informação estar sujeita as penalidades legais,
incluindo multas, arbitramentos, e devolução de recursos por parte dos Gestores,
tendo em vista a necessidade dessa informação para que o contribuinte possa ter
direito aos benefícios da seguridade social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse manual representa um instrumento de orientação/normatização do processo
por parte dos agentes envolvidos nas atividades da execução orçamentária e
financeira, considerando a integralidade dos Órgãos na Prefeitura Municipal de
Monsenhor Tabosa, subsidiando a tomada de decisão, com enfoque nos princípios da
boa governança publica voltado para a eficiência, eficácia e efetividade dos gastos
públicos.
Desse modo, a Controladoria Geral do Município – CGM deverá atuar de forma
sistemática, acoplando ações de governança, visando respaldar as decisões e
realizações que tenham por escopo o interesse publico.

ANEXOS

Anexo 5.1
MODELO 01

SOLICITAÇÃO DA DESPESA N° ____________

SECRETARIA:
SETOR REQUISITANTE:
Especificação do Objeto

Unidade

Quantidade

Finalidade (atividade que será utilizada, duração, etc.)

Informações Orçamentárias e Financeiras
Dotação Orçamentária
Elemento de Despesa
Fontes de Recursos
Agência Bancária
Conta Bancária
Monsenhor Tabosa – CE, _____ de _____________ de _______
Assinatura do Requisitante

Ciente e de acordo em ____/____/_____
Gestor (assinar e carimbar)

FLUXOGRAMA –AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE METERIAIS E SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO
ANEXO 5.2

FLUXOGRAMA- AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS COM LICITAÇÃO
ANEXO 5.3

