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MAN
NUAL DE ROTINAS
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M
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O CONTROLE IN
NTERNO D
DO MUNIC
CÍPIO DE BELTERR
RA, Estad
do do
Pará
á, no uso da atribuiç
ção que lh
he são con
nferidas pe
elo artigo 55º, XVII da
a Lei
Mun
nicipal nº 118, de 23 de
d março d
de 2005;
Conside
erando que
e a Lei 8.6 66/1993, disciplinou
d
mecanism
mos de licittação
e contratos;
Conside
erando qu
ue a Prefe
eitura Municipal dis
sponibiliza do Porta
al da
Tran
nsparência
a Pública, ferramenta
a já implanttada e em pleno funccionamento
o;
Conside
erando a necessid
dade de regulamentar os procedime
entos
interrnos quantto a aquisiç
ções de be
ens, serviç
ços e obras
s efetuadaas no muniicípio
de B
Belterra-PA
A.
Conside
erando que
e em 2017
7, a Contro
ole interno do Municíípio compilou o
prim
meiro proce
edimento de Controle
e, visando atender as
s disposiçõões contida
as na
lei n
nº 118, de
e 23 de março
m
de 2005, as
ssim como
o promoveer o constante
aperrfeiçoamen
nto dos pro
ocedimento
os internos
s.
Conside
erando a importância
a da padrronização das ativid ades e ro
otinas
interrnas, esta instrução representta a reuniã
ão das Ins
struções N
Normativas
s dos
vário
os setores administra
ativos do m
município.
erando a garantia
g
da
a continuid
dade do se
erviço públ ico, a melhoria
Conside
da e
eficácia e eficiência operacion
nal, a impe
essoalidade nos proocedimento
os de
rotin
nas interna
as, transparência p ública e maior
m
ass
seguração dos conttroles
interrnos.
erando ain
nda que e
essa instru
ução norm
mativa buscca estabe
elecer
Conside
regra
as e padro
onizar os procedime
p
entos e rotinas admin
nistrativas internas, a fim
de p
promover a organiza
ação das a
atividades, a utilizaç
ção inteligeente do tempo,
maio
or eficiênciia e segura
ança na exxecução dos
d trabalh
hos, assim como elev
var o
nível de conh
hecimento dos agen
ntes públic
cos e da sociedadee referentte às
send
das de tra
abalho, bus
scando asssim uma administra
ação cadaa vez melh
hor e
maiss próxima do
d ideal.
Conside
erando que é papell do Contrrole intern
no do Munnicípio, rea
alizar
ativid
dades de
e manuten
nção e a
aperfeiçoamento, o manual traz algu
umas
atua
alizações e revisões.

R
RESOLVE
E:
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TRUÇÃO NORMATI
N
VA- CONT
TROLE INTERNO Nº. 001/201 7
INST

“DISPÕ
ÕE
SOB
BRE
ORIENTAÇ
O
ÇÃO
PARA
P
ELABO RAÇÃO DAS
D
INSTR
RUÇÕES NORMATIIVAS
(NORMA
AS DAS NORMAS)”
N
”

UNID
DADE RES
SPONSÁV
VEL: Contrrole Interno
o
1–F
FINALIDADE
Disp
por sobre a produção de Instrruções Norrmativas a respeito das rotina
as de
traba
alho a se
erem obs
servadas p
pelas dive
ersas unid
dades daa estrutura
a do
Mun
nicípio de Belterra-PA
B
A, objetiva
ando a imp
plementação de proocedimento
os de
conttrole (“Norm
ma das No
ormas”).
2–A
ABRANGÊ
ÊNCIA
Abra
ange todass as unida
ades da e
estrutura organizacio
o
onal, das aadministra
ações
Diretta e Indireta, quer co
omo execu
utoras de tarefas, que
er como foornecedora
as ou
rece
ebedoras de dados e informaçõ
ões em me
eio docume
ental ou infformatizado.
3–C
CONCEITO
OS
3.1 - INSTRUÇ
ÇÃO NORMATIVA: d
documento
o que estabelece os procedime
entos
a se
erem adota
ados objettivando a padroniza
ação na ex
xecução dde atividad
des e
rotin
nas de trab
balho.
3.2 - PROCED
DIMENTOS
S DE CON TROLE: procedimen
p
ntos inseriddos nas ro
otinas
de ttrabalho com
c
o objjetivo de assegurarr a conformidade ddas opera
ações
inere
entes a cada
c
ponto
o de conttrole, visa
ando restringir o coometimento
o de
irreg
gularidadess ou ilegalidades e/ou
u preserva
ar o patrimô
ônio públicco.
3.3 - FLUXOG
GRAMA: demonstraçção ordena
ada gráfica
a das rotinnas de trab
balho
relaccionada ao
a sistema
a administtrativo, co
om a iden
ntificação das unidades
execcutoras.
3.4 - SISTEM
MA: conjun
nto de açõ
ões que coordenad
c
as, concoorrem para
a um
dete
erminado fim.
3.5 - SISTEMA
A ADMINISTRATIVO
O: conjunto de ativid
dades afinss, relacionadas
a fu
unções finalísticas ou
o de apo
oio, distrib
buídas em
m diversass unidades da
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orga
anização e executada
as sob a orrientação técnica
t
do respectivoo órgão central,
com o objetivo
o de atingirr algum ressultado.
O DE CONTROLE
C
E: aspecttos releva
antes em
m um sistema
3.6 - PONTO
adm
ministrativo,, integrante
es das rotiinas de tra
abalho ou na forma dde indicadores,
sobrre os qua
ais, em função de sua importância, grau de rissco ou effeitos
postteriores, de
eva haver algum
a
proccedimento de controle.
3.7 - PROCED
DIMENTOS
S DE CON TROLE: procedimen
p
ntos inseriddos nas ro
otinas
de ttrabalho com
c
o objjetivo de assegurarr a conformidade ddas opera
ações
inere
entes a cada
c
ponto
o de conttrole, visa
ando restringir o coometimento
o de
irreg
gularidadess ou ilegalidades e/ou
u preserva
ar o patrimô
ônio públicco.
4 –B
BASE LEG
GAL
A p
presente Instrução Normatiiva integrra o conjunto dee ações, de
resp
ponsabilida
ades do Ch
hefe do Po
oder Execu
utivo, no se
entido da iimplementtação
do C
Controle In
nterno do Município
o de Belte
erra-PA, so
obre o qu al dispõem
m os
artig
gos 31, 70
0 e 74da Constituiçção Federral, artigos
s 23, 115,, 121, 185 da
Consstituição Estadual
E
do
o Pará, os artigos 44
4 e 45 da Lei Orgân ica do Trib
bunal
de C
Contas do
o Estado do Pará, além da Lei Com
mplementarr Municipa
al nº
118//2005, que
e dispõe so
obre o Con trole Intern
no do Município de B
Belterra-PA
A.
5-O
ORIGEM DAS
D
INSTR
RUÇÕES N
NORMATIV
VAS
As Instruções Normativa
as fundam
mentam-se na neces
ssidade daa padroniz
zação
de p
procedimen
ntos e do estabeleciimento de procedimentos de ccontrole, tendo
em vista as exigências legaiss ou regu
ulamentare
es, as oorientações
s da
adm
ministração,, decorrenttes de sua
as atividade
es de audittoria internna.
Cabe
e à unidad
de que atu
ua como ó
órgão centrral de cada sistema administra
ativo,
que passa a ser identtificada co
omo “Unidade Resp
ponsável” pela Instrrução
Norm
mativa.
6–R
RESPONS
SABILIDAD
DES
6.1 – O CONT
TROLE INT
TERNO
6.1.1
1 - Promo
over discus
ssões técn
nicas com as unidad
des execuutoras e co
om a
unidade respo
onsável pe
ela coorde
enação do
o controle interno, ppara definir as
rotin
nas de trrabalho e identifica
ar os po
ontos de controle e respec
ctivos
proccedimentoss de contro
ole, objetoss da Instrução Norma
ativa a ser elaborada
a;
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6.1.2
2 - Obterr a aprov
vação da Instrução Normativ
va, após promover sua
divulgação e im
mplementa
ação;
3 - Mante
er atualiza
ada, orienttar as áre
eas executoras e ssupervision
nar a
6.1.3
apliccação da In
nstrução Normativa.
N
6.1.4
4 - Prestarr o apoio té
écnico às u
unidades executoras
e
;
6.1.5
5 - Atravé
és da atividade de
e auditoria
a interna, avaliar a eficácia dos
proccedimentoss de contro
ole inerenttes a cada
a sistema administraativo, propondo
alterrações na
as rotinas
s para a
aprimorame
ento dos controless ou me
esmo
a forrmatação de
d novas In
nstruções Normativa
as;
6.1.6
6. - Organ
nizar e manter atualiizado o manual de procedimeentos, em meio
docu
umental e//ou em bas
se de dado
os, de form
ma que co
ontenha seempre a ve
ersão
vigente de cad
da Instruçã
ão Normativva
RAS
6.2 - DAS UNIDADES EXECUTOR
6.2.1
1 - Atend
der às so
olicitaçõess da unid
dade resp
ponsável ppela Instrrução
Norm
mativa na fase
f
de su
ua formata
ação, quanto ao forne
ecimento dde informa
ações
eàp
participaçã
ão no proce
esso de ela
aboração;
6.2.2
2 - Alerta
ar a unid
dade resp
ponsável pela Instrução Noormativa sobre
s
alterrações que
e se fizerem
m necessá
árias nas rotinas
r
de trabalho,
t
oobjetivando
o sua
otimização, tendo
t
em
m vista, principalmente, o aprimooramento dos
proccedimentoss de contro
ole e o aum
mento da eficiência
e
operacionall;
6.2.3
3 - Manterr a Instruçã
ão Normattiva à dispo
osição de todos os ffuncionário
os da
unidade, zelan
ndo pelo fie
el cumprim
mento da mesma;
m
6.2.4
4 - Cump
prir fielmente as de
eterminaçõ
ões da In
nstrução N
Normativa,, em
espe
ecial quantto aos pro
ocedimento
os de conttrole e qua
anto à paddronização
o dos
proccedimentoss na geraçã
ão de docu
umentos, dados
d
e infformaçõess.
7–F
FORMATO
O E CONTEÚDO DA
AS INSTRU
UÇÕES NO
ORMATIVA
AS
O fo
ormato do
o presente docume
ento serve
e como modelo-pa
m
adrão para
a as
Instrruções Norrmativas, que
q deverã
ão conter os
o seguinte
es camposs obrigatórios:
7.1 - NA IDENTIFICAÇÃ
ÃO:
Núm
mero da In
nstrução Normativa
N
: a numera
ação deverá ser únicca e seqüe
encial
para
a cada siste
ema admin
nistrativo, ccom a iden
ntificação da
d sigla doo sistema antes
a
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do n
número e aposição
o do ano de sua expedição.
e
Formato:: INSTRUÇÃO
NOR
RMATIVA- CONTROLE INTER
RNO N° ....//20XX.
No intuito de
e facilitar a identiificação através
a
de
e siglas dos siste
emas
adm
ministrativoss assim como os órgãos responsáv
r
eis, deve--se seguir as
segu
uintes inforrmações:
7.2 - NO CONT
TEÚDO:
Fina
alidade: esspecificar de forma sucinta a finalidade da Instruçção Norma
ativa,
que pode ser identificada mediante
e uma ava
aliação sob
bre quais oos motivos
s que
levaram à con
nclusão da
a necessid ade de su
ua elaboração. Dentrro do poss
sível,
indiccar onde in
nicia e onde
e termina a rotina de
e trabalho a ser norm
matizada.
Exem
mplo: Esta
abelecer procedime
p
entos para
a aditamento (valorr e prazo
o) de
conttrato se aq
quisição de
e materiaiss e contrata
ações de obras
o
ou sserviços, desde
d
o pe
edido até a publicação do extra to do contrrato.
Abra
angência: identifica
ar o nom
me das unidades executoras
e
s. Quando
o os
proccedimentoss estabelec
cidos na IInstrução Normativa devem seer observa
ados,
mesmo que parcialmentte, por tod
das as uniidades da estrutura organizac
cional
esta condição deve ser explicitada
e
.
Con
nceitos: tê
êm por ob
bjetivo unifformizar o entendim
mento sobrre os aspe
ectos
maiss relevante
es inerente
es ao assun
nto objeto da normattização. Esspecial atenção
deve
erá ser ded
dicada a esta seção nos casos
s da Instruç
ção Normaativa abran
ngera
toda
as as unida
ades da estrutura org
ganizaciona
al.
Base
e legal e regulam
mentar: in
ndicar os principais
s instrumeentos lega
ais e
regu
ulamentare
es que intterferem o
ou orienta
am as rottinas de trabalho e os
proccedimentoss de contro
ole a que sse destina a Instrução
o Normativva.
Responsabilid
dades: esta seçção des
stina-se à especcificação das
resp
ponsabilida
ades espe
ecíficas d
da unidade respo
onsável ppela Instrrução
Norm
mativa (órg
gão centra
al do respe
ectivo siste
ema admin
nistrativo) e das unidades
execcutoras, ine
erentes à matéria
m
ob
bjeto da normatização
o.
Proc
cedimento
os: tratam
m da de scrição das
d
rotina
as de traabalho e dos
proccedimentoss de contro
ole.
Con
nsideraçõe
es finais: esta seçã
ão é dedic
cada à inclusão de oorientaçõe
es ou
escla
arecimento
os adiciona
ais, não esspecificada
as anteriorm
mente, taiss como:
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-med
didas que poderão ser adota
adas e/ou conseqüências paraa os caso
os de
inobservância ao que está estabele
ecido na In
nstrução Normativa;
o
s que estão
o dispensa
adas da observância total ou pa
arcial
-situações ou operações
ao q
que está esstabelecido
o;
-unid
dade ou pessoas
p
autorizadas
a
s a presta
ar esclare
ecimentos a respeito
o da
apliccação da In
nstrução Normativa.
N
Apro
ovação: a aprovaçã
ão da Instrrução Norm
mativa ou de suas aalterações será
sempre compa
artilhada entre
e
o titu
ular do órg
gão centra
al do resp ectivo Sistema
Adm
ministrativo e demais gestores.
A In
nstrução Normativa
N
deverá se
er obrigatoriamente, aprovadaa por dec
creto,
regisstro de co
onhecimen
nto do con
nteúdo original ou de
d suas aalterações pelo
Cheffe do Pode
er Executiv
vo.
8–
PROCED
DIMENTOS
S
NOR
RMATIVAS
S

PARA
A

ELAB
BORAÇÃO
O

DAS

ÇÕES
INTRUÇ

Com
m base na análise prreliminar d
das rotinas
s e proced
dimentos qque vêm sendo
adottados em relação ao assun to a ser normatiza
ado, devee-se identificar,
inicia
almente, as
a diversas
s unidadess da estrutu
ura organiz
zacional q ue têm alg
guma
partiicipação no
o processo
o e, para ccada uma, quais as atividades
a
desenvolv
vidas,
para
a fins da ela
aboração do
d fluxogra
ama.
Tam
mbém deve
em ser iden
ntificados e analisad
dos os form
mulários uttilizados pa
ara o
regisstro das operações e as interf
rfaces entrre os proce
edimentoss manuais e os
siste
emas comp
putadorizad
dos, se forr o caso.
A de
emonstraçã
ão gráfica das ativida
ades (rotin
nas de trab
balho e proocedimento
os de
conttrole) e doss documen
ntos envollvidos no processo,
p
na forma dde fluxograma,
deve
e ocorrer de cima para ba
aixo, obse
ervando-se
e os padrrões e re
egras
gera
almente ad
dotados ne
este tipo de
e instrume
ento, que id
dentifiquem
m, entre outros
deta
alhes, as se
eguintes oc
corrênciass:
-iníccio do proccesso (em um mesm
mo fluxogra
ama pode haver maiis de um ponto
p
de in
nício, depe
endendo do
o tipo de o
operação);
- em
missão de documento
d
os;
- pon
nto de deccisão;
- jun
nção de documentos;;
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-açã
ão execu
utada (an
nálise, a
autorização
o, checagem de autoriza
ação,
conffrontação, baixa, reg
gistro, etc.)). Além da
as atividade
es normaiss, inerente
es ao
proccesso, deve
em ser indicados os procedime
entos de co
ontrole apllicáveis.
No ccaso de um segmen
nto das ro tinas de trrabalho ter que ser observado
o por
toda
as as unid
dades da estrutura
a organiza
acional, a identificaação pode
e ser
gené
érica, como
o por exem
mplo: “área
a requisitan
nte”.
Se u
uma única folha não comporta
ar a aprese
entação de
e todo o pprocesso, serão
s
aberrtas tantas quantas necessária
n
as, devidam
mente num
meradas, seendo que neste
n
caso
o devem se
er utilizado
os conecto
ores, també
ém numera
ados, paraa que possa ser
posssível a iden
ntificação da
d continu idade do fluxograma
a na folha ssubseqüen
nte, e
vice--versa. Pro
ocedimento
o idêntico deverá se
er adotado no caso dda necessidade
do d
detalhamen
nto de algu
umas rotina
as específiicas em folhas auxiliaares.
O flu
uxograma, uma vez consolidad
c
do e testado, orientarrá a descriçção das ro
otinas
de trrabalho e dos
d proced
dimentos d
de controle na Instruç
ção Normaativa e dela
a fará
parte
e integrantte como an
nexo.
As rrotinas de trabalho e os proced
dimentos de
d controle
e na Instruução Norm
mativa
deve
erão ser descritos
d
de maneira
a objetiva e organiza
ada, com o empreg
go de
frase
es curtas e claras, de forma
a a não facultar
f
dú
úvidas ou interpreta
ações
dúbias, com uma linguag
gem essen
ncialmente
e didática e destituídaa de termo
os ou
exprressões té
écnicas, es
specificand
do o “como fazer” para
p
a opeeracionaliz
zação
das atividadess, identifica
ando os resspectivos responsáve
r
eis e prazoos.
erá conte
er, porém
m, os de
etalhamen
ntos nece
essários ppara a clara
Deve
compreensão de tudo que
q
deverrá ser obs
servado no
o dia-a-diaa, em esp
pecial
quan
nto aos procedimen
p
ntos de ccontrole cu
uja espec
cificação nnão consta
a do
fluxo
ograma. Incluem-se neste
n
caso
o,por exem
mplo:
- esp
pecificação
o dos elem
mentos obriigatórios em cada do
ocumento;
- desstinação da
as vias dos
s documen
ntos;
- dettalhamento
o das análises, confrrontações e outros prrocedimenntos de con
ntrole
a serem execu
utados em cada etap
pa do proce
esso;
- rela
ação de do
ocumentos
s obrigatóriios para a validação da operaçção;
- asp
pectos lega
ais ou regu
ulamentare
es a serem
m observad
dos;
Quando aplicá
áveis, os procedime
entos de controle poderão
p
sser descrittos à
parte
e, na forma de chec
cklist, que passarão a ser parte
e integrantte da Instrrução
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Norm
mativa com
mo anexo
o. Neste ccaso, a norma
n
dev
verá estabbelecer qu
ual a
unidade responsável pela sua apliccação e em
m que fase
e do proceesso deverá ser
adottado.
No e
emprego de abreviaturas ou sig
glas, deve--se identificar o seu ssignificado
o, por
extenso, na prrimeira vez
z que o terrmo for me
encionado no docum
mento e, a partir
gla, comoo por exem
mplo:
daí, pode serr utilizada apenas a abreviatura ou sig
Recu
ursos Hum
manos – RH
H; Tribuna l de Conta
as dos Mun
nicípios–TC
CM.
Uma
a vez con
ncluída a versão final da Instrução Normativaa ou de sua
atua
alização, a unidade responsávvel pela co
oordenaçã
ão do conttrole intern
no, a
enca
aminhará para
p
aprovação e, po
osteriormen
nte, providenciará suua divulgaç
ção e
imple
ementação
o.
9–R
REVISÃO
9.1 - As Instrruções Normativas sserão alteradas ou atualizadaas sempre que
fatorres organizzacionais, legais ou ttécnicos as
ssim exigirrem.
9.2 - Os docum
mentos que
e durante 0
01 (um) an
no não receberem reevisão, pod
derão
ser revisados,, a contarr da sua e
emissão, a fim de verificar a sua contínua
adeq
quação aos requisito
os do manu
ual de elab
boração da
as normas , bem com
mo de
man
nter o proce
esso de me
elhoria con
ntínua.
9.3 As Instru
uções Norrmativas p
poderão ser
s
revisad
das, por intermédio
o da
essoria juríídica, deve
endo ser e
encaminhada proposta de alterração ao órgão
ó
asse
resp
pectivo a qu
ualquer tem
mpo.
9.3 - Após a aprovação de
d uma no
ova versão, é de resp
ponsabilidaade do con
ntrole
interrno a verssão atual. A versão obsoleta ficará arq
quivada em
m uma pa
asta DOC
CUMENTO
O OBSOLE
ETO, acessso restrito a Controladoria.
10 – ARQUIVO
O E DIVUL
LGAÇÃO
10.1 – As instrruções serã
ão arquiva
adas conforme abaixo
o:
• 01 via –Contrrole Interno
o,padronizzação;
• 01 via – ao gestor responsável pe
ela elabora
ação da Ins
strução Noormativa.
10.2
2 - Serão disponibilizados e m meio eletrônico
e
acessível a todos das
Unid
dades, seja
a em siste
ema própri o ou no site da preffeitura Muunicipal, tip
po de
norm
ma e ordem
m numérica
a.

P
ESTADO DO PARÁ

PREFEITU
P
URA MUN
NICIPAL DE BELTE
ERRA
P
PODER
EX
XECUTIV
VO
C
CNPJ
(MF) 01.614.112/00001‐03

10.3
3 - Compe
ete ao co
ontrole inte
erno a re
esponsabilidade pelaa organiza
ação,
regisstros e diisponibiliza
ação em meio eletrônico das
s instruçõões norma
ativas
junta
amente com a assessoria de co
omunicaçã
ão.
11 - TREINAM
MENTO
11.1 - Após a aprovação
o das Instrruções Norrmativas os usuárioss das Unidades
evem ser orientados
o
e/ou trein
nados quanto a criaçção ou rev
visão
Execcutoras de
elaborada.
11.2
2 - Compette a Unida
ade Respo
onsável po
or cada sistema a re sponsabilidade
pela orientação
o e/ou trein
namento, u
utilizando o apoio integral do coontrole inte
erno.
ERAÇÕES FINAIS
12 - CONSIDE
Os e
esclarecimentos adic
cionais a re
espeito des
ste documento podeerão ser ob
btidos
junto
o ao Controle interno
o do Municcípio de Be
elterra-PA que,
q
por suua vez, atrravés
de p
procedime
entos de auditoria
a
i nterna, afferirá a fie
el observâância de seus
dispo
ositivos po
or parte das diversass unidades da estrutu
ura organizzacional.
Esta
a Instrução
o Normativa
a entra em
m vigor a pa
artir de sua
a aprovaçãão.
Belte
erra-PA ,05
5 de janeirro de 2018
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