
INTRODUÇÃO NORMATIVA N.º 07-17  

Dispõe sobre o funcionamento da secretaria de finanças. 

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 determinada que o secretário de finanças é responsável pelo controle dos 

saldos de pagamento por fontes de recurso. 

§1.º Deve o senhor secretário criar controles de saldos por fontes antes de ser enviado para 

pagamento.  

§2.º Não deve autorizar pagamento que não tenha saldo suficiente naquela fonte. 

§3.º Não deve autorizar pagamento em fontes diferentes daquelas já determinadas pela 

contabilidade e de acordo com a lei. 

Artigo 2.º Os restos a pagar devem ter preferência para pagamentos. 

§1.º As exceções são os adiantamentos, verbas de pessoal e fiscal.  

§2.º Para pagamento dos restos a pagar deve ser por lei observada a ordem cronológica de 

vencimentos. 

§3.º Também as contas a pagar dever seguir a ordem cronológica de vencimentos. 

Artigo 3.º Deve ser pago a folha de pagamento com seus encargos dentro do mês sempre 

dando prioridade sobre os demais pagamentos. 

§1.º Os pagamentos da divida fiscal e do repasse para o fundo de previdência deve também 

ser feita mensalmente tendo prioridade sobre fornecedores. 

Artigo 4.º O recebimento de mercadorias e serviços devem ser conferidos pela comissão de 

acordo com a licitação e contrato. 

§1.º As notas fiscal devem ser conferidas todos os seus itens inclusive o seu fechamento. 

§2.º Logo após a entrega da nota fiscal ou outro documento deve-se imediatamente se emitir 

o documento de liquidação.  

§3.º Deve-se ter um controle das notas fiscais com alguém responsável pelo recebimento das 

mesmas e arquivá-las. 

Artigo 5.º Logo após o pagamento das despesas o processo deve ser arquivado na pasta de 

acordo com a sua numeração. 

§1.º As assinaturas do contador deve ser imediata ao pagamento sendo que as demais de 

secretário e outras devem ser providenciada no Maximo semanal. 



§2.º A secretaria de finanças deve criar um calendário por secretarias e obedecê-las. 

§3.º Os senhores secretários deverão obedecer esse calendário salvo se houver compromisso 

inadiável comunicado a secretaria de finanças. 

Artigo 6.º Os processos devem ser arquivados para não se deixar processos em cima das 

mesas.  

Artigo 7.º Deve ser arquivado separado somente aqueles que tem seu artivo próprio .  

§1.º Os demais devem ser arquivados numa única pasta seqüência e sem falhas na 

documentação.  

§2.º Constada posteriormente a falta de processo de processo feita pelo serviço de controle 

interno, deve a secretaria de finanças encontrar os processos e arquivá-los logo após a 

constatação. 

§3.º Se isso não ocorrer, o serviço de controle interno comunicará o senhor Prefeito Municipal. 

Artigo 8.º Fica obrigatório a entrega por parte de credores do município para recebimento de 

credito as seguintes certidões; INSS, FGTS, IR Estadual e Municipal. 

§1.º A certidão do IR e INSS é a mesma da União e a certidão Municipal , apenas quando o 

credor é do Município. 

§2.º Fica exceção das certidões, quando não constarem da obrigatoriedade em licitações e 

contratos, no entanto sempre solicitar. 

§3.º Certidão Municipal é obrigatório para todos os credores do município. 

§4.º A secretaria não deve pagar o credor que não possuir a certidão municipal na época do 

credito em nem uma hipótese. 

§5.º Aos credores que são pessoa física deve ser exigido o comprovante de regularidade do 

CPF. 

Artigo 9.º Deve ser criado um calendário de pagamento para fornecedores com a data que 

melhor fique para a secretaria de finanças e serviço de contabilidade. 

§1.º As despesas com folha de pagamento deve ser paga ate o final do mês  inclusive seus 

encargos e repasse para o FUMPREV. 

§2.º Os demais encargos fiscais como luz, água e telefone devem ser pagos no máximo  no seu 

vencimento. 

Artigo 10.º Deve a secretaria providenciar com antecedência os memorandos de empenho de 

todas as despesas fixas corrente. 

Artigo 11.º encaminhar dentro do prazo de dez dias ao sistema de frotas o gasto de 

combustível bem como designar uma pessoa responsável pelo Diário de Bordo. 



§1.º Esta pessoa é responsável em recolher os mesmos  verificar se esta preenchido 

corretamente e cobrar as distorções encontradas e comunicar aos secretário.  

 Artigo 12.º Proibir a utilização de veículos da frota da secretaria fora do período de 

expediente  e também para uso particular. 

§1.º É permitido apenas aquele veiculo que tiver a autorização do secretário. 

§2.º O veiculo que for flagrado fora do expediente ou sem autorização do secretário o seu 

motorista devera responder inquérito administrativo . 

Artigo 13.º O senhor secretário fica responsável em fiscalizar e cobrar o uso de telefone 

apenas para serviço. Poderá delegar a alguém da secretaria tal função.   

Artigo 14.º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

Pinhão, 02 de Janeiro de 2017. 

 

Odir Antonio Gotardo                                                                              Antonio A. Kirschibauer                          

                 Prefeito Municipal                                                                               Controlador interno 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 



   


