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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO no ESPiRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

DECRETO N“. 7.330, DE 29 DE JULHO DE 2020.

“DISP()E SOBRE AS ORIENTACDES, DEFINICDES DE
RESPONSAVEIS E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS
PARA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
INTERNOS, NECESSARIOS AO ENVIO DA PRESTACAO
DE CONTAS MENSAL — PCM AO SISTEMA CIDADES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPiRITO
SANTO”.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, no uso de suas
atribuicoes legais que lhe sfio conferidas pelo inciso IV, do artigo 71, da Lei Orgénica
Municipal.

CONSIDERANDO:

O disposto na Lei Municipal n° 1.727, de 05 de fevereiro de 2015, que Dispoe sobre 0
Sistema de Controle Intemo no Municipio de Ecoporanga/ES e dé outras providéncias;

O disposto na Lei Municipal n° 1.728/2015 que Dispoe sobre a Estrutura da Unidade
Central de Controle Intemo do Municipio de Ecoporanga/ES e dé outras Providéncias;

O disposto no artigo 3° do Decreto n°. 6.150, de 24 de julho de 2017, que regulamenta a
aplicacfio da Lei n° 1.727, 05 de fevereiro de 2015, que Dispoe sobre 0 Sistema de
Controle Intemo no Municipio de Ecoporanga/ES no émbito dos Poderes Executivo e
Legislativo, incluindo as Administracoes Direta e lndireta, de forma integrada e dé outras
providéncias.

DECRETA:

Art. 1°. Pica aprovada a Instrucfio Normativa SCO n° O1/2020, que “dispoe sobre as
orientacoes, definieoes de responséveis e estabelecimento de prazos para os
procedimentos administrativos internos, necesszirios ao envio da prestacao de contas
mensal — PCM ao sistema CidadES do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo,
fazendo pane integrante deste Decreto.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO D0 ESPIRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Art. 2°. Caberé :21 unidade responsével a divulgacéo da Instrucfio Normativa ora aprovada.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacfio, revogadas as disposieoes
em contrério.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, aos 29 (vinte e
nove) dias do més de julho (07), do ano de dois mil e vinte (2020).

ELIA DAL’ COL
Prefeito Municipal
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INSTRUCAO NORMATIVA no SISTEMA DE CONTABILIDADE -
sco N” 001/2020

Versfioz O1
Aprovacao em: 29 de julho de 2020
Ato de aprovaciio: Decreto n° 7.330 /2020
Unidade Responsavel: Secretaria Municipal de Financas — Sistema de Contabilidade

A Secretaria Municipal de Financas, no uso de suas atribuicoes conferidas no anigo 21 da

Lei Municipal n° 431/1990, recomenda a quem couber os procedimentos constantes desta

NOTHIH de Procedimentos na Pratica de suas atividades.

DA FINALIDADE
Art. l° Esta Instruciio Normativa tem por finalidade orientar, definir responsaveis e

estabelecer prazos para os procedimentos administrativos internos, de forma a garantir a

fidedignidade e tempestividade nas informacoes processadas pelo Setor de Contabilidade

para envio mensal ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, através do Sistema

CidadES.

DA ABRANGENCIA
Art. 2° Esta Instrucao Normativa abrange as unidades executoras diretamente

responsaveis pelas informacoes a serem enviadas na Prestaeao de Contas Mensal - PCM,

quais sejam: Secretaria Municipal de Administracao (Patrimdnio/Almoxarifado/Frotas,

Recursos Humanos), Secretaria Municipal de Financas (Setor de Compras, Licitacao e
Contratos, Tributério, Tesouraria e Contabilidade), Secretaria Municipal de Planejamento

(Convénios), no ambito do Poder Executivo no Municipio Ecoporanga, Estado do

Espirito Santo.  
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BASE LEGAL

Art. 3° A presente Instrucao Normativa tem como base legal a Instrucao Nonnativa TCE

43/2017 e posteriores alteracoes.

ORIGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA

Art. 4° Esta Instrueao Normativa fundamenta-se na necessidade de ajustar os

procedimentos internos para cumprimento dos prazos de envio de documentos e

prestacfies de contas, estabelecidos no Anexo I da Instrueao Normativa TC 43/2017, bem

como suas alteracoes, e especialmente as introducoes da IN TC N° 54, de 24 de setembro

de 2019.

DAS PRESTACDES DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS

Art. 5° Compete a Secretaria Municipal de Financas, através do Setor de Contabilidade

encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, via Sistema CidadES em meio magnético o
processamento dos dados referentes as prestacoes dc contas mensais, anuais, abertura e

encerramento do exercicio e informacoes adicionais da Unidade Gestora Prefeitura

Municipal e Unidades Gestoras Individuais, obedecendo, para as competéncias do

exercicio de 2020 e seguintes, as datas limite constantes do Anexo I desta Instrucao

Normativa.

DOS PRAZOS E RESPONSABILIDADES
Art. 6° Para o fiel cumprimento dos prazos previstos no art. 5°, fica estabelecido os

seguintes procedimentos e seus respectivos prazos:

I. O(a) responsavel pelo setor de licitacées e contratos, compras e orgao gerenciador
devera manter atualizadas as informacoes e lancamentos dos contratos no Sistema

de Compras e Contratos, efetuando o corte do lancamento dos atos assinados e

publicados até o dia 5 (cinco) do més subsequente;  /
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0(a) responsavel pelo Setor de Patrimonio/Almoxarifado devera efetuar o corte no

processamento de seus documentos impreterivelmente até dia 25 (vinte e cinco) de

cada més. Encaminhar a Contabilidade o resumo do inventario do Almoxarifado -

Material de Consumo, Demonstrativos Analitico das Entradas e Saidas do

Almoxarifado de Materiais de Consumo, o Resumo do Inventario do Almoxarifado

- Material Permanente, Demonstrativos Analitico das Entradas e Saidas do

Almoxarifado de Materiais Permanentes conciliados com a contabilidade até o dia

5 (cinco) do més subsequente;

O(a) responsavel pela Divisao de Recursos Humanos devera encaminhar a Folha de

Pagamento, inclusive as Guias de Recolhimento de Encargos, ao setor de

contabilidade, impreterivelmente até o dia 20 de cada mes. Os relatorios de

Lancamentos Previdenciarios e Provisao de Encargos (férias e 13° salario) deverao

ser encaminhados a Contabilidade até o dia 5 (cinco) do més subsequente;

O(a) responsavel pelo setor de Tributacao devera efetuar o corte no processamento

de seus documentos impreterivelmente no ultimo dia util de cada més civil e

encaminhar a Contabilidade o Relatorio da Divida Ativa Mensal com baixas,
inscrieoes, cancelamentos e compensacoes até o dia 05 do més subsequente a que

se refere;

0(a) responsavel pelos Convénios devera encaminhar a Contabilidade copia dos

convénios e aditivos celebrados no mes e respectivas publicacoes até o dia 5

(cinco) do més subsequente;

O(a) responsavel pelo setor de Tesouraria finalizara a conciliagao

bancaria/contabil e relatorios que se fizerem necessarios até o dia 2 (dois) do més

subsequente;

90 s ‘bRua Suelon Dias Mendonga, n" 20 - CE“ 0 F — %/ — Ecoporanga-ES.‘ 3

AAn <20Er:
i J

\.

@



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
FYI 1 .
(‘"3 ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VII. Os(as) responsaveis pelos Crgaos/Secretarias encaminharao os Processos

necessarios para fechamento dos balancetes contabeis até o dia 2 (dois) do més

subsequente;

§l° A responsabilidade pelas informacoes prestadas, nos procedimentos descritos nos

Incisos I a VII, deste artigo, é exclusiva dos indicados.

§2° Apos recepcionar os dados a que se refere o §l° a Contabilidade fara o registro e

processamento das informacoes ficando responsavel pelos procedimentos e cumprimento

dos prazos a que aduz o Art. 5° desta Instrucao Normativa.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
Art. 7° E de competéncia das Secretarias envolvidas no processo o acompanhamento e

cumprimento dos prazos definidos no art. 5° e procedimentos internos defmidos no art. 6°

desta Instrucao Normativa.

Art. 8° A Controladoria Geral podera, por meio de Auditoria ou Fiscalizacao, avaliar a
eficacia dos procedimentos de controle inerentes ao sistema, por iniciativa propria ou por

provocacao de interessados.

CONSIDERACDES FINAIS

Art. 9° A inobservancia das tramitacoes e procedimentos de rotina estabelecidos nesta

Instrucao Normativa, sem prejuizo das orientacoes e exigéncias do TCEES relativas ao

assunto, sujeitaré os responsaveis as saneoes legais cabiveis.

Art. 10. O servidor ou grupo de servidores responderao pelas sancoes ou multas a que der

causa em virtude de descumprimento do estabelecido nesta Instrucao Normativa. Z

. /T tI xix‘ . I
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Art. ll. Os casos omissos nesta Instrucao Normativa serao esclarecidos pela Secretaria

Municipal de Finaneas.

Art. 12. A partir da competéncia 06/2020 o Tribunal de Contas aplicara o disposto no art.

99 da IN TC n° 54, transcrito no ANEXO II desta Instrucao Normativa.

Art. 13. Esta Instrucao Normativa devera ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, com o objetivo de promover a

melhoria continua.

Art. 14. Esta Instrucao Normativa entre em vigor na data da sua publicacao.

ELIAS DAL’ COL
Prefeito Municipal
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CLAUDINEIA/%(/)DRIGUES EDI l I ’ OSA EIDA. '7 I _

Controladora Geral Do Municipio Secretaria Municipal de Financas
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ANEXO I
Dos prazos para remessa de Prestaeao de Contas Mensal ao Tribunal de Contas do Estado

do Espirito Santo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Prestacao de Contas Anual — PCA

(de Prefeitos e Demais Ordenadores)

Contas de Governo (consolidada) Contas de Gestao

Até 90 dias Até 31 de mareo

apos o encerramento do exercicio (1) do exercicio seguinte ao que se refere a

prestacao de contas

Prestacao de Contas Mensal — PCM(4)

UGs Municipais

Remessa Data-limite para homologacao

UG Individual UG Consolidadora

Abertura(2) e Janeiro Até 20/02 Até 25/02

Fevereiro a Novembro Até o dia 10

do més subsequente

a que se refere

Até o dia 15

do més subsequente

a que se refere

Dezembro e 13(3) Até o dia

25 de janeiro

do exercicio
subsequente

Até o dia

30 de janeiro

do exercicio
subsequente
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ANEXO II

Art. 9° da Instrugao Normativa TC n° 54, de 24 de setembro de 2019.

Secao V - Do Auto de Infracao Eletrfinico
Art. 9°-A O auto de infracao eletronico sera lavrado nas hipoteses de nao envio das remessas previstas
nesta Instruct-'io Normativa, observado o disposto nesta secao.
§ 1° Constarao obrigatoriamente do auto de infracao:
I — a descrieao das infracoes e sua tipificagzao legal;
II — a multa a ser aplicada, no valor de R$ l.000,00 (hum mil reais), nos tennos do art. 135, incisos VIII e
IX, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389, incisos VIII e IX, do Regimento Intemo deste
Tribunal por remessa nao enviada;
III — a notificacao do responsavel para cumprir a obrigacao, pagar a multa ou apresentar defesa, no prazo
improrrogavel de quinze dias.
§ 2° A multa prevista no § 1°, inciso II, deste artigo podera ser paga até a data do vencimento expressa no

auto de infracao, por cinquenta por cento do seu valor.
§ 3° O pagamento da multa importa na procedéncia do auto de infracao e no seu arquivamento, nao

eximindo o responsavel da obrigacao de regularizar a remessa inadimplida.
§ 4° O adimplemento da obrigacao no prazo fixado importara no arquivamento do auto de infracao pelo

exaurimento do seu objeto.
§ 5° Nao sendo paga a multa constante do auto de infracao ou nao adimplida a obrigacao, no prazo fixado,
sera autuado o processo de controle extemo, prosseguindo-se o rito nos termos regimentais.
§ 6° Lavrado o auto de infracao, as filncionalidades do modulo do CidadES relativo a remessa objeto da

autuacao ficarao desabilitadas para a UG, sendo restabelecidas com a ciéncia do responsavel, por meio da
assinatura digital do termo ou na forrna do § 1° do art. 20 desta lnstrucao Normativa.
§ 7° Quando o auto de infiacao se referir aos modulos PCM ou PCA, as funcionalidades de ambos ficarao
desabilitadas.
§ 8° Por motivo de racionalidade administrativa e economia processual, visando reduzir a inadimpléncia
nas remessas, podera a unidade técnica competente diferir a lavratura do auto de infracao, por um prazo
nao superior a trinta dias, contados a partir do vencimento da obrigacao.
§ 9° O diferimento descrito no § 8°, quando utilizado, deveré se destinar a totalidade das UG’s submetidas

a obrigagfio da respectiva remessa.

§ 10 O Tribunal disponibilizaré em seu sitio eletronico a relacao de responsaveis e respectivas UG’s em
face dos quais foram lavrados autos de infracao previstos nesta secao.
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