
INTRODUÇÃO NORMATIVA N.º 08/2017 

Dispõe sobre o funcionamento do Departamento de Contabilidade e Tributação. 

O senhor Antonio A. Kirschibauer, responsável pelo controle interno do município de Pinhão, 

Estado do Paraná no uso de suas atribuições institucionais estabelecidas em Lei n.º 1190/2005 

e na Constituição Federal Artigo 74. 

Resolve:  

Artigo 1.º Fica o setor de Tributação responsável em efetuar o registro das Receitas Tributárias 

do município, mensalmente e sem atrasos. 

Artigo 2.º Deve ser agilizada a fiscalização tributária e o retorno de alguns deles para o 

setor em desvio de função. 

Artigo 3.º Deve ser providenciado o recadastramento dos imóveis urbanos do 

município para sua atualização. 

Artigo 4.º Fica determinado que o serviço de contabilidade tem prazo até o dia 25 do 

próximo mês para fechar a contabilidade do mês anterior.  

 §1.º  Quando publicar os relatórios da LRF sejam os oficiais para não republicar mais tarde. 

§2.º Deve ser extirpado o instituto da republicação. 

Artigo 5.º  O  Registro da Receita deve ser feita a medida que a mesma vai acontecendo e não 

no final do mês . 

Artigo 6.º  Também a baixa de pagamento deve ser feita logo após o fato, sem muito atraso. 

Artigo 7.º O Departamento de contabilidade é responsável em passar o processo de empenho 

para pagamento ao secretário de finanças bem com antecedência as obrigações fiscais sociais, 

luz, água, telefone etc.  

§1.º Para isso ocorrer deve providenciar com antecedência os documentos e estar atento as 

datas de vencimento.   

Artigo 8.º Fica também determinado que se houver atrasos nas obrigações acima citadas o 

funcionário que não efetuou o serviço a tempo será responsabilizado pelo pagamento de 

encargos.   

§1.º Os valores deverão ser descontados de seus vencimentos . 

§2.º O contador deve cobrar de seus subordinados . 

Artigo 9.º Os prazos de realização do Sinconfi e envio também devem ser observados . 

Artigo 10.º As demais obrigações também devem ser observados os prazos, inclusive as 

prestações de contas. 



Artigo 11.º Fica determinado que deve ser cumprido o prazo do SIM AM, de acordo com a 

determinação do TC. 

Artigo 12.º As despesas referentes aquele mês devem ser empenhadas dentro dele pelo 

principio da competência e da Lei n.º 4320/64 

Artigo n.º 13 A dotação Orçamentária a ser empenhada deve ser aquela que conste no edital 

licitatório e corresponda com a natureza das despesas. 

§1.º Fica Também o contador responsável em observar se a dotação orçamentária esta correta 

e consta no Edital e contrato. 

Artigo 14- Fica proibido abrir credito orçamentário por excesso de arrecadação sem que o 

crédito já tenha sido dado entrada  na receita. 

Artigo 15- Para aberturas de credito por superávit  financeiro deve se observar rigorosamente 

o saldo daquela fonte existe mesmo. 

Artigo 16- Deve ser feita uma responsabilização das pessoas do SIM AM que preenchem 

alguns módulos para não atrasar e nem cometer erros. 

§1.º Muito embora é decisão do Senhor Prefeito não aconselhamos a terceirização do serviço 

do SIM AM. 

§2.º O serviço deve ser efetuado por pessoas do quadro próprio do município. 

Artigo 17.º Cabe a secretaria de finanças e departamento contábil atuar para que as certidões 

e liberações de recursos não sejam prejudicados por atrasos contábeis, financeiros e de 

prestação de contas. 

§1.º No caso de atraso causados por secretarias e funcionários deve ser comunicado ao serviço 

de controle interno . 

§2.º Deve ser evitado a devolução de recursos apenas naqueles casos que justifique. 

Artigo 18.º Quando houver devolução de recursos deve estar descrito no empenho. 

Artigo 19.º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pinhão, 02 de janeiro de 2017 

 

Odir Antonio Gotardo                                                                                          Antonio A. Kischibauer 

Prefeito Municipal                                                                                              Controlador interno 

 


