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OBJETIVOS

"Comece com o fim em mente."
Stephen R. Covey

“Fale, e eu esquecerei;
Ensine-me, e eu poderei lembrar;

Envolva-me, e eu aprenderei.”
Benjamin Franklin

A atual Gestão Municipal tem como premissas a modernidade, 
inovação e transparência. 

A fim de proporcionar o avanço da administração se faz 
necessária a implementação do modelo gerencial e do sistema de 
governança corporativa, implantando-se nova forma de gestão pública, 
mais eficiente, célere, descentralizada, moderna e voltada para o 
controle de resultados.

A atividade pública em sua natureza excessivamente regulatória 
está alicerçada no princípio da legalidade.

Neste sentido, não se justificaria a existência de normas que não 
permitissem a aproximação da legislação com a prática diária e que não 
estivessem imbuídas de um caráter orientador e facilitador das ações 
dos administrados, de modo que pudessem ser incorporados pelos 
procedimentos internos das unidades, órgãos e setores, a fim de 
compor a cultura da organização.

No setor público, a implementação das Melhores Práticas é uma 
ferramenta fundamental na Criação de Valor para a sociedade, eis que 
possibilita o aprimoramento da qualidade de gestão, com transparência 
e impessoalidade.
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Dentre os diversos temas possíveis de abordagem na 
Administração Pública, elencamos os itens abaixo, considerando sua 
grande demanda e aplicabilidade:

• Segurança da informação, padronização e comunicação;
• Tramitação de processos 
• Recursos Humanos
• Licitações e Contratos
• Convênios 
• Caixa Escolar
• Contabilidade
• Diárias de viagem e veículos oficiais
• Controle de acesso e patrimônio 

O objetivo desse documento é ser um instrumento orientador, ao 
mesmo tempo, auxiliar na disseminação de conceitos e na formação da 
cultura organizacional, embasada nas boas práticas de gestão e 
atendimento aos princípios administrativos constitucionais abaixo 
elencados:

   

Sem a pretensão de esgotar o assunto, esta cartilha pretende dar 
o primeiro passo para a formulação de um guia prático que será 
modulado por temas, à medida do desenvolvimento do trabalho de 
identificação dos processos e procedimentos da Administração 
Municipal, com o objetivo de auxiliar o agente público na execução 
adequada e padronizada de suas competências e atribuições. 
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Segurança da Informação, 
Padronização e Comunicação

Para uma comunicação eficaz é necessária padronização dos 
documentos oficiais, de modo que cada tipo de documento seja 
referente ao conteúdo pretendido. 

A padronização dos documentos (manual de redação oficial), 
bem como de diversos atos administrativos e processos é uma das ações 
que estão sendo implementadas.

Documentos Oficiais

 1. Ofício: é destinado à comunicação entre diferentes órgãos do 
Serviço Público e entre órgãos do Serviço Público com particulares.

 2. Memorando: é destinado à comunicação interna entre órgãos 
do Serviço Público. 

 3. Documentos Circulares: utiliza-se o documento circular 
quando um mesmo assunto deve ser transmitido ao mesmo tempo para 
vários destinatários, podendo este ser Ofício Circular ou Memorando 
Circular. Conforme a finalidade, o documento obedece aos mesmos 
critérios, com diferença apenas na identificação do destinatário, que 
será identificado em grupos afins.

Protocolo

O setor de Protocolo é responsável pelo recebimento de 
documentos entregues pessoalmente pelo público externo e interno à 
Prefeitura para tramitação. É fundamental que os documentos que deem 
entrada no Protocolo tenham identificação completa nos campos de 
remetente  e de destinatário, constando a regional de destino. 

Todos os documentos são protocolados e assinados no momento 
da entrega pela pessoa que recebeu o mesmo. 
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Correio eletrônico oficial 

O correio eletrônico oficial foi instituído para comunicação 
eletrônica entre os órgãos e entidades Municipais. 

O e-mail institucional, nos termos do Decreto nº 1784/2012, é 
formado pelo nome e sobrenome do servidor público, separado por um 
ponto e seguido do domínio @contagem.mg.gov.br. 

O uso do correio eletrônico oficial visa facilitar a comunicação 
interna e externa, permitindo o tráfego de mensagens e arquivos 
anexados, de forma a dar celeridade nas informações de interesse dos 
servidores.

Tramitação de processos

Conforme disposto no art. 38 da Lei de Licitação, bem como os 
preceitos constitucionais, o processo administrativo é de natureza 
formal e deverá ser iniciado com o ato de abertura, capa, devidamente 
autuado, protocolado e numerado.

Devido à importância de padronização e de correta realização de 
todos os processos administrativos em especial processo de 
pagamento, os quais devem seguir os requisitos legais, será realizado, 
com a maior brevidade possível, o mapeamento dos fluxos e 
procedimentos visando melhorias e maior eficiência.

Nesse contexto, será mapeado o fluxo que envolve, desde a área 
sol ic i tante, passando pelo planejamento (orçamento), 
provisionamento, processo de compra, empenho, liquidação e 
pagamento.
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Servidor Público é a pessoa legalmente investida em cargo 
público, em caráter efetivo ou em comissão, ou designada para 
exercício de função pública.

Cargo de provimento efetivo é aquele provido em caráter 
permanente, criado por lei, com denominação própria, cuja investidura 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos.

Cargo de provimento em comissão é aquele provido em caráter 
transitório, por critérios de confiança, para o desempenho de atividade 
de direção, gerenciamento, chefia e assessoramento, de livre nomeação 
e exoneração.

Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei.

Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em 
lei.

Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, à título de 
remuneração, importância superior á soma dos valores percebidos pelo 
Prefeito Municipal.

Conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal e 
Lei Complementar nº 105/2011, do total de cargos em 
comissão, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) deverão ser 
ocupados por servidores de carreira.

Recursos Humanos
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A Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem, sendo nela 
determinada:

Nomeação - é a forma originária de provimento dos cargos 
públicos.

Posse - é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de 
bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado.

Exercício - é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

No Município de Contagem, o processo de admissão de pessoal 
pela Administração Pública se dá da seguinte forma:
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Quanto aos servidores cedidos, tem-se que as regras para cessão 
estão dispostas no Decreto nº 1839, de 04 de maio de 2012, sendo que 
em 1º de janeiro de 2013, via Decreto nº 004/2013, foi determinado o 
RETORNO de todos os servidores públicos municipais cedidos.

O prazo para cumprimento desta determinação expirou em 4 de 
fevereiro de 2013, estando o servidor irregular sujeito a anotação de falta 
ao serviço e instauração de processo disciplinar para apuração da falta 
funcional.

Também podem ser consultadas no Estatuto dos servidores de 
Contagem, bem como no Portal do Servidor, quais são as regras para: 
auxilio transporte, décimo terceiro, férias, licenças, etc.

São Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para servidores do 
Município de Contagem:

• Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011(Administração 
Direta, ConParq, TransCon CINCO);

• Lei Complementar nº 104 de 20/01/2011 (Saúde);

• Lei Complementar  90, de 30 de julho de 2010 (SEDUC e FUNEC);

Licitações e Contratos

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a 
Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em 
ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação 
de propostas para o oferecimento de bens e serviços.
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A licitação objetiva garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do 
maior número possível de concorrentes. 

Estão sujeitos à regra de licitar, prevista na Lei nº 8.666, de 
1993, além dos órgãos integrantes da administração direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

São modalidades de Licitação

• Concorrência: Modalidade da qual podem participar quaisquer 
interessados que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução 
do objeto da licitação. Para obras e serviços de engenharia acima de R$ 
1.500.000,00 e compras e outros serviços acima de R$ 650.000,00.

• Tomada de Preços: Modalidade realizada entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Para 
obras e serviços de engenharia acima de R$ 650.000,00 e compras e 
outros serviços acima de R$ 80.000,00 até R$ 650.000,00.

• Convite: Modalidade realizada entre interessados do ramo de que 
trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo 
de três pela Administração. A divulgação deve ser feita mediante 
afixação de cópia do convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, 
localizado em lugar de ampla divulgação. Para obras e serviços de 
engenharia acima de R$ 15.000,00 até R$ 150.000,00 e compras e 
outros serviços acima de R$ 8.000,00 até R$ 80.000,00.

• Pregão: Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento 
de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública. Os licitantes 
apresentam suas propostas de preço por escrito e por lances verbais, ou 
via Internet, independentemente do valor estimado da contratação. 
Não há limitação de valores.
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O registro de preços representa o conjunto de procedimentos 
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 
aquisição de bens, para contratações futuras. Permite redução de custos 
operacionais e otimização dos processos de contratação de bens e 
serviços pela Administração. 

Contratação Direta: é a contratação realizada sem licitação, em 
situações excepcionais, expressamente previstas em lei. A contratação 
se dá por meio de dispensa – licitação dispensada ou licitação dispensável 
- ou por inexigibilidade de licitação (art. 24, e 17, I, II, §2 e §4º da Lei nº 
8.666/1993). 

A dispensa de licitação por valor se opera nas compras até R$ 
8.000,00 (oito mil reais), sendo este limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) para obras, devendo o gestor atentar para o fato de que estes 
limites são anuais, por item de despesa, de modo a evitar o 
fracionamento.

Desse modo, caso haja necessidade de repetir a compra de um 
item já objeto de dispensa, ainda que este, esteja abaixo de R$ 8.000,00 
(oito mil reais), deve-se somar os valores e, se ultrapassado o limite, 
realizar uma licitação.

Inexigibilidade de licitação: É a modalidade em que a licitação 
é impossível pela inviabilidade de competição ou desnecessária. A 
licitação impossível pela inviabilidade de competição, caracteriza-se por 
haver apenas um determinado objeto ou pessoa que atenda às 
necessidades da administração contratante. 

Contrato: A Lei de Licitações considera contrato todo e qualquer 
ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 
particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades, para 
formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas.

Aditamento de Contrato: é o instrumento de formalização das 
modificações dos contratos administrativos. Poder ser usado para efetuar 
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acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações, repactuações, além 
de outras modificações admitidas em lei. 

O limite para aditamento dos contratos é de: 

 I- 25% do valor inicial atualizado do contrato nas obras, 
serviços ou compras 

 II- 50% no caso de reforma de edifício ou de equipamento. 

Reajuste de preço: é admitida cláusula com previsão de 
reajuste de preços ou correção monetária nos contratos com prazo de 
duração igual ou superior a um ano.

Repactuação do preço: é uma forma de negociação entre a 
Administração e o contratado, que visa à adequação dos prelos 
contratuais a novos preços de mercado. 

Duração dos Contratos: os contratos têm sua vigência 
limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao 
princípio da anualidade do orçamento. Sendo assim, via de regra, os 
contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício financeiro em que foi 
formalizado, independentemente de seu início. 

Em alguns casos, os contratos podem ultrapassar a vigência dos 
respectivos créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:

• Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual.

•   Serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 
sua duração prorrogada por até 60 meses, desde que devidamente 
justificado.

•   Aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, 
que podem ser prorrogados pelo prazo de até 48 meses, desde que 
devidamente justificado.
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A prorrogação da vigência do contrato ocorrerá se: 

I - constar sua previsão no contrato; houver interesse da 
Administração e da empresa contratada; for comprovado que o 
contratado mantém as condições iniciais de habilitação; 

II - for constatada em pesquisa que os preços contratados 
permanecem vantajosos para a Administração; 

III - estiver justificada e motivada por escrito, em processo 
correspondente; 

IV - estiver previamente autorizada pela autoridade competente; 

V - não houver interrupção temporal entre o encerramento e o 
aditamento.

O processo de compras da Administração Direta e Indireta do 
Município deverá obedecer as determinações constantes do Decreto nº 
1478, de 23 de novembro de 2010, bem como a Resolução 
SEAD/CGM/Nº001, de 12 de abril de 2012.

Tais instrumentos legais contêm o procedimento a ser adotado, 
formulários padronizados, documentos que devem instruir o processo e 
chek list, com escopo de subsidiar e orientar o administrador na execução 
de suas atividades.

Desta forma o processo deve ser instruído, basicamente, com os 
seguintes documentos:

I – Solicitação de Compra;

II – Termo de Referência Simplificado;

III – Termo de Referência Completo/Projeto Básico;

IV – Previsão de Recursos Orçamentários para despesas dentro 
de um único exercício;

V – Previsão de Recursos Orçamentários para despesas em mais 
de um exercício;

VI – Instrumentos de Check List.
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Convênios 

A Constituição Federal estabeleceu diferentes competências 
para a União, os Estados e os Municípios. Essas competências abrangem 
as mais variadas áreas, tais como saúde, educação, esporte, assistência 
social e habitação. 

Com o objetivo de auxiliar o desempenho de suas atribuições, o 
Município realiza transferências voluntárias para entidades sem fins 
lucrativos (ONGs, Associações, OSCIPs, etc). 

A operacionalização dessas transferências é, em geral, 
viabilizada por meio de convênios, que são acordos firmados pelo 
Município com organizações particulares para realização de objetivos de 
interesse comum sendo que a cada um dos participantes cabe uma 
prestação/atividade. 

Nesse sentido, é imprescindível a existência de Contrapartida, 
que consiste de recursos próprios da Entidade a serem alocados ao 
projeto como compensação ou obrigação recíproca. 

O objeto dos convênios é o produto, a finalidade social que se 
pretende atingir, observado o plano de trabalho. Para celebração de 
convênio com o Município a Entidade deve possuir o CRC (Certificado de 
Regularidade Cadastral para Convênio).

Quanto à prestação de contas dos convênios, devemos observar 
o quanto disposto no Decreto Municipal nº 788/2007, em especial os 
pontos que seguem:

Convênios com repasse de recursos do Município às 
Entidades
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• Os recursos devem ser movimentados em conta bancária 
específica (Os valores não devem ser transferidos para outras contas 
bancárias nem sacados).

• Não devem ser movimentados valores estranhos à execução do 
objeto do convênio na conta bancária específica (Os extratos bancários 
devem estar juntados na prestação de contas).

• Não deve haver saque de recursos para pagamento de 
despesas estranhas ao convênio, mesmo com posterior devolução.
 

• Todos os pagamentos devem estar suportados por 
comprovantes de despesa no mesmo valor (nota fiscal, recibo, cópia de 
cheque, entre outros).

• As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios de despesa devem estar dentro do prazo 
de validade do convênio.

•   As faturas, recibos e notas fiscais devem conter especificação 
detalhada dos materiais adquiridos e/ou dos serviços prestados e 
estarem devidamente atestados.

• Os pagamentos feitos mediante cheque devem conter o valor 
exato ao da nota fiscal, há de ser nominal ao fornecedor e deverá conter 
duas assinaturas de pessoas da entidade, designadas para tanto. 

• Os recursos do convênio não devem ser utilizados para 
pagamento de despesas com taxa de administração, de gerência ou 
similar, nem multas, juros, correção monetária ou taxas bancárias. 

• Os recursos não devem ser utilizados para pagar remuneração 
extra aos servidores do Município.

• O saldo de recursos não utilizados deve ser restituído ao 
Município no prazo estabelecido para apresentação da prestação de 
contas.

• Deve haver a cotação prévia de preços por parte das Entidades 
(pesquisa de mercado) mediante apresentação de, no mínimo, três 
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propostas (orçamentos) na compra de bens ou contratação de obras e 
serviços de terceiros.

• Os valores dos bens e serviços contratados devem ser 
compatíveis com os preços de mercado.

• É dever do Município fiscalizar a correta execução do objeto 
pactuado e caso verificada alguma irregularidade a Entidade deve ser 
notificada para que possa proceder o saneamento no prazo máximo de 
30 (trinta) dias.

• Se o prazo transcorrer sem que a irregularidade tenha sido 
sanada o ordenador de despesas deverá instaurar procedimento 
administrativo para apuração de responsabilidades ou até tomadas de 
contas especial, se for o caso.

 •  Não serão celebrados convênios com entidades: 

I - irregulares ou inadimplentes com as obrigações fiscais ou 
contribuições legais para com a União ou com entidades da 
Administração Pública Federal Indireta, Estadual e Municipal; 

II - em que figurem como membros ou integrantes os agentes 
políticos e servidores públicos, bem como seus cônjuges e parentes 
afins ou consangüíneos até 2º grau, nos termos do art. 33 da Lei 
Orgânica do Município de Contagem; 

III - que não prestaram contas de recursos recebidos de 
convênios anteriormente firmados com o Município.

Aplicam-se ainda aos convênios outros dispositivos legais como: 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) e Lei de 
Licitações (Lei n° 8.666/1993).

Cumpre destacar, ainda, que o Decreto Municipal nº 788/2007, 
que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos 
mediante convênios no âmbito da administração direta e indireta do 
Município de Contagem, pode ser acessado na íntegra no Portal da 
Prefeitura de Contagem, no item Legislação de Contagem e que o 
mesmo disponibiliza em meio eletrônico o Manual de Convênios, 
minuta do Plano de Trabalho, Solicitação de Recursos 
Financeiros e Solicitação de Termo Aditivo.
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Convênios celebrados com o Governo Federal

Principais ações a serem adotadas após o recebimento dos 
recursos por parte do Município:

•   Registrar no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse – SICONV, os atos e procedimentos relativos à execução dos 
convênios celebrados a partir de 2009;

• Comunicar aos partidos políticos, aos sindicatos de 
trabalhadores e às entidades empresariais;

•    Aplicar os recursos do convênio em caderneta de poupança;

•  Realizar pesquisa mercadológica em cada procedimento 
licitatório;

• Não realizar contratação direta com motivação imprópria 
(exemplo: iminência do fim da vigência do convênio);

•  Utilizar o Pregão, preferencialmente na modalidade eletrônica;

•  Identificar e atestar as notas fiscais originais com número e o 
título do convênio;

•  Executar objeto pactuado de acordo com o que foi estabelecido 
no Plano de Trabalho;

•  Não realizar acréscimos ou supressões de metas sem a devida 
anuência da Concedente;

•  Não realizar despesas não previstas no Plano de Trabalho;

•  Não realizar despesas com taxas bancárias, juros, etc.;
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• Quando o objeto do convênio tratar de Cursos, Seminários e 
afins, providenciar listas de presença;

• Atentar para que não ocorra desvio de finalidade na utilização 
de bens adquiridos com recursos de convênios;

• Cumprir com o que foi estabelecido no Cronograma de 
Desembolso do Plano de Trabalho e integralizar a contrapartida pactuada 
na conta corrente específica do convênio;

•  Conforme estabelecido no Termo de Convênio, atentar para o 
prazo de apresentação da prestação de contas, a qual deverá ser 
enviada por meio do SICONV;

•   Findo o convênio, recolher o saldo remanescente ao Tesouro 
Nacional, dentro do prazo de prestação de contas;

•  Na ocasião do envio da prestação de contas, fazer constar os 
extratos bancários da conta corrente específica e da conta poupança, 
evidenciando as movimentações financeiras ocorridas demonstrando 
saldo zerado e o encerramento das contas. 

Caixa Escolar

Nos termos do Decreto nº 936, de 16 de maio de 2008, 
considera-se Caixa Escolar, a pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, constituída na forma da lei civil e cujo quadro social seja 
representativo da comunidade escolar.

Para o Caixa Escolar, celebra-se termo de cooperação para 
repasse dos recursos, e este difere-se de um convênio por não ter 
obrigatoriedade de contrapartida.



19

O certificado cadastral do Caixa Escolar será emitido pela 
Secretaria Municipal de Administração, com base na apresentação de 
cópia dos seguintes documentos:

I - estatuto registrado em cartório e homologado no Conselho Municipal 
de Educação; 

II - ata de eleição da diretoria; 

III - balanço patrimonial e demonstrativo do resultado financeiro; 

III - demonstrativos gerenciais de movimentação financeira de recursos 
de entradas e saídas, mensais e anuais;  

IV - Declaração de Informações Econômicas-fiscais da Pessoa Jurídica - 
DIPJ; 

V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

São procedimentos que os Caixas Escolares adotarão para a 
contratação de compras e serviços com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público: 

I – apresentação, quando de suas compras e contratações de bens e 
serviços, de pelo menos 3 (três) orçamentos; 

II – apresentação dos seguintes documentos: a) CND’s (Certidões 
Negativas de Débitos); b) CRF’s (Certificado de Regularidade Fiscal).

Conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, publicado pelo Plenário no ano de 2010 (incidente de 
uniformização de jurisprudência – informativo nº37/10) poderá ser feita 
contabilização dos recursos repassados aos Caixas Escolares como 
gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.

Aplica-se, no que couber, aos termos de cooperação de que trata 
este Decreto as regras do Decreto nº 788, de 9 de outubro de 2007.
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Contabilidade

Empenho

 É o ato formal emanado de autoridade competente (ordenador 
de despesas), nos termos do  Decreto Municipal nº 471/2006 que cria 
para o Município obrigação de pagamento.

Para cada empenho é extraído uma “nota de empenho” que 
indica o nome do credor, a especificação do bem ou serviço, os prazos, a 
importância da despesa etc., bem como a dedução do seu valor do saldo 
da dotação própria.

O valor de empenho de despesa não liquidada, total ou 
parcialmente, será anulado pela administração em 31 de dezembro do 
ano vigente, exceto quando:

• Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo 
credor, nele estabelecida;

• Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em 
curso a liquidação da despesa, ou seja de interesse da Administração 
exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

• Destinada a atender transferências a instituições públicas ou 
privadas;

• Corresponde a  compromissos assumidos no exterior.

São tipos de empenho:

> Ordinário – Para cobertura de despesas com montante 
previamente conhecido e cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. 
Ex: aquisição de 10 notebooks.
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> Global - Para atendimento das despesas com montante 
previamente conhecido, mas de pagamento parcelado. Ex: aluguéis, 
prestação de serviços de terceiros.

>  Estimativa - Para acolher despesas de valor não previamente 
identificável. Ex: contas de energia, água, telefone, imprensa oficial.

Liquidação 

Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

NAP - Nota de autorização de pagamento

A nota de autorização de pagamento é um documento que figura 
a fase da liquidação de despesa. Encontra-se disponível no Sistema 
Integrado de Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI. A 
mesma deve ser preenchida contendo as seguintes informações:

- Unidade Gestora / Unidade Executora e código
- Número do processo e ano
- Dados do credor
- Natureza do pagamento
- Número do empenho 
- Classificação resumida (CR) 
- Valor: sendo necessário verificar se há disponibilidade do crédito.
- Justificativa: constando o máximo de informações possíveis.

Ordem de pagamento

O pagamento da despesa só poderá ser efetuado quando 
ordenado após sua regular liquidação.

A ordem de pagamento é autorizada em documento próprio, 
assinado pelo ordenador de despesa e agente responsável do setor 
financeiro. O pagamento é creditado na conta do credor, no banco 
indicado por ele, mediante saque da conta do agente financeiro, 
podendo ser pago em espécie, quando autorizado.
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Em caso de prejuízo à Fazenda Nacional, respondem pelo 
mesmo, o ordenador de despesa e o agente responsável pelo 
recebimento.

Restos a pagar 

Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas 
não pagas e não canceladas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se 
as processadas (despesa empenhada, cujo objeto contratado foi 
recebido e a liquidação da despesa já ocorreu) das não processadas 
(despesa empenhada, mas não liquidada e não paga até 31 de 
dezembro do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho 
respectiva).

O cancelamento dos restos a pagar no sistema é automático, 
caso o gestor financeiro do órgão não o faça. 

Valores de despesas relacionados em Restos a Pagar, ainda que 
cancelados, podem ser pagos, em até 5 (cinco) anos contados da 
respectiva inscrição, à conta de dotação destinada a despesas de 
exercícios anteriores, após solicitação do credor.

Despesas de Exercício Anterior

Referem-se a dívidas reconhecidas para as quais não existe 
empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não 
emissão de empenho em época própria.

A autorização para pagamento de Despesas de Exercícios 
Anteriores deve ser dada no próprio processo de reconhecimento da 
dívida, sendo indispensáveis ao trâmite do processo os seguintes 
elementos:

• Nome do credor / favorecido;
• Objeto;
• Data do vencimento do compromisso (nota fiscal por exemplo);
• Importância exata a pagar;
• Se for o caso, causa da não- emissão da nota de empenho.
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PPA – Plano Plurianual

O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento 
governamental de médio prazo onde são estabelecidas diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública para um período de 4 
(quatro) anos. Possui vigência do segundo ano de um mandato até o 
final do primeiro ano do mandato seguinte. 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas e prioridades 
do governo para o ano seguinte conforme a previsão de arrecadação, 
orienta a elaboração da lei orçamentária anual - LOA, dispõe sobre 
alterações na legislação tributária e estabelece a política das agências de 
desenvolvimento. O projeto de lei da LDO deve ser encaminhado pelo 
Executivo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano.

LOA – Lei Orçamentária Anual

O Projeto de Lei Orçamentária anual é sancionado pelo Chefe do 
Poder Executivo. Trata-se da estimativa de receitas que o município 
espera arrecadar até o dia 31 de dezembro do ano vigente, e fixa gastos 
a serem realizados com tais verbas. 

O Município poderá fazer revisão e atualização de sua Legislação 
Tributária para o exercício do ano vigente, através de Lei específica. 
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Diárias de viagens e 
Veículos oficiais

Diária de viagem

As diárias de viagem são devidas ao agente público da 
administração direta e indireta, para cobrir despesas como alimentação 
traslado e hospedagem, em viagem para o exterior ou para cidades fora 
do país, fora da região metropolitana de Belo Horizonte, única e 
exclusivamente, a serviço do Município. 

A solicitação de diária de viagem deve ser feita ao ordenador de 
despesa a que estiver subordinado o agente público, por meio da 
utilização de formulário específico de “Solicitação de Diária de Viagem”, 
disponível no anexo I, constante do Decreto nº 1.355/10.

As diárias de viagens nacionais deverão ser solicitadas com no 
mínimo 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista para a partida e as 
internacionais com no mínimo 10 (dez) dias úteis. 

No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do retorno da viagem, 
o agente público deverá apresentar à Secretaria Municipal de Fazenda o 
Relatório de Viagem, conforme modelo constante no Anexo III, do 
Decreto 1.355/10, juntamente com os comprovantes de passagens 
intermunicipais, interestaduais e internacionais ou Ficha de Controle de 
Veículo quando utilizado transporte oficial do município.

Veículos Oficiais

Os veículos pertencentes à frota Municipal são destinados ao 
deslocamento de pessoal a serviço das unidades da Administração, no 
cumprimento de atividades com finalidade pública.

A solicitação de transporte pelos órgãos municipais deve ser feita 
via formulário próprio “Formulário de Utilização de Veículo”, disponível 
no anexo III do Decreto 143/2005, e devem ser encaminhadas à 
Coordenadoria de Transportes. A liberação do veículo ocorrerá mediante 
a requisição do chefe da unidade solicitante.
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Controle de acesso e Patrimônio
Visando maior segurança dos servidores, o acesso de pessoas 

nas dependências da Prefeitura deverá ser feito com crachá, mediante 
identificação pessoal, sendo obrigatória a utilização do mesmo em todas 
as áreas de acesso, especialmente junto aos dispositivos de controle de 
entrada e saída de pessoas (catracas). 

O crachá deve ser solicitado junto ao setor de Recursos Humanos 
e, considerando a grande demanda gerada pela mudança na estrutura 
da Administração Pública no ano de 2013, a confecção do crachá para 
100% dos servidores está sendo providenciada de forma gradativa, 
observados os limites de contratação e processos de compra.

Transferência patrimonial

As transferências de bens patrimoniais (cadeiras, mesas, 
computadores, etc.) necessitam de prévia autorização, devendo ser 
comunicadas ao setor de centralização do controle patrimonial.  

A solicitação é feita mediante preenchimento de formulário 
próprio “Movimentação de bens permanentes", disponível no Setor de 
Patrimônio, assinado pelo emitente e responsável. 

O formulário deve ser preenchido corretamente em 3 (três) vias, 
com a seguinte destinação:

1ª Via - Setor Patrimonial, para controle;

2ª Via - Setor cedente, para anexação e atualização da sua 
"Carga Patrimonial";

3ª Via - Setor recebedor, para os mesmos fins da 2ª via.
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Para suporte na área de Tecnologia da Informação estão disponíveis os 
ramais 5151 ou 8148. 

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios devem ser encaminhados 
para o e-mail: ouvidoria@contagem.mg.gov.br;

ANEXO I – LEGISLAÇÃO




