
 
 
Instrução Normativa SMCI Nº 002/17            
    

Regulamenta a remessa de dados contábeis ao 
Departamento de Controladoria Geral do 
Município, por meio on-line ou off-line, das 
entidades municipais da administração direta e 
indireta visando o encerramento contábil mensal 
consolidado.  

 
A Secretaria Municipal de Controle Interno, no uso das atribuições que lhe confere o 
Inc.V do Art.38 da Lei nº 992 de 08 de dezembro de 2005 e: 
 
CONSIDERANDO o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 
elaborado e atualizado permanentemente pela STN; 
CONSIDERANDO a adequação do Sistema Informatizado de contabilidade, frente às 
mudanças ocorridas na Contabilidade Pública aplicadas a partir do exercício financeiro 
de 2014;  
CONSIDERANDO que atualmente a responsabilidade de consolidação e envio de 
informações orçamentárias, contábeis e financeiras ao Tribunal de Contas do Estado 
está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Controle Interno; 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar e otimizar os trabalhos realizados pela 
Secretaria Municipal de Controle Interno; 
 
Resolve:                     
 
Art. 1º A consolidação mensal das informações orçamentárias, contábeis e financeiras 
será realizada no décimo dia útil do mês subseqüente ao de competência, impedindo 
assim a realização de ajustes contábeis posteriores a esta data. 
 
Parágrafo Único: Para cumprimento do disposto no caput, será realizado bloqueio do 
sistema informatizado de contabilidade na data limite citada no caput, devendo o 
contabilista do órgão disponibilizar acesso físico ou remoto à estação de trabalho para 
efetivação do mesmo, caso haja necessidade técnica. 
 
Art. 3º Qualquer inconsistência contábil evidenciada deverá ser sanada até o prazo 
estabelecido no Art. 1º. 
 
Art. 4º Quando não houver comunicação on-line entre as unidades e o Departamento de 
Controladoria Geral, a remessa dos arquivos à Secretaria Municipal de Controle Interno 
será realizada através de arquivo digital no prazo estabelecido no caput do art.1°. 
 
Art. 5° O cumprimento desta instrução normativa não desobriga os órgãos do envio 
físico do relatório nos moldes atuais. 

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Casimiro de Abreu, 19 de abril de 2017. 
 

Matheus Pereira Sardenberg 
Secretário municipal de Controle Interno 


