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          Aprovação: 04 / 06 /2019  

          Ato de Aprovação: Decreto nº 4.354/2019  

          Publicação do Ato: 30 / 09 /2019 

          Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº 1739, pag.369/370 

 

Decreto nº 4.354/2019 Art. 2º, IV - Instrução Normativa n.28/2010, atualizada 

em 2019, que: Instrução Normativa n.28 atualizada em 2019 que: “Garante o 

registro de todas as receitas e sua classificação de acordo com a legislação, 

permitindo acompanhar e controlar a receita e as disponibilidades financeiras 

vinculadas e não-vinculadas”. 

 
I - FINALIDADE 

 
Garantir o registro de todas as receitas e sua classificação de acordo com a legislação, 

permitindo acompanhar e controlar a receita e as disponibilidades financeiras vinculadas e não-

vinculadas. 

 

II - DA ABRANGÊNCIA 

  
Abrange todas as Unidades e Secretarias, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lucas do 

Rio Verde-MT, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 

 
III - CONCEITOS 

 
1. Destinação de Recursos: A destinação de recurso constitui-se no elo entre a receita e a despesa, na 

medida em que identifica, ao mesmo tempo, o destino da receita e a origem da despesa. A destinação 
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pode ser classificada em Destinação Vinculada (vinculação entre a origem e aplicação de recursos, em 

atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma), e Destinação Ordinária (alocação 

livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades). 

 

2. Destinações de Recursos (DR): Código que individualiza cada destinação na rubricada receita. 

 

3. Fontes de Recursos (FR): A origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com 

uma determinada finalidade. 

 

4. Fundos Especiais: Parcela de recursos do Tesouro Nacional vinculados por lei à realização de 

determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do governo. 

 
IV - BASE LEGAL 

 
As normas fundamentais para a exigência e a cobrança de tributos estão contidas na Lei nº 

4.320/64, nos artigos 51 a 57, e Lei de Responsabilidade Fiscal artigos 8º e 50º, Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 

V - RESPONSABILIDADES 

 
1. Do Orçamento 

1.1 Identificar na estrutura orçamentária da previsão das receitas, o código de natureza de receita, 

identificando a origem do recurso e sua vinculação (DR). 

1.2 Observar a legislação, no tocante aos recursos a serem destinados percentuais à Educação e à 

Saúde. 

1.3-Identificar a receita que custeará os Fundos Especiais instituídos, a codificação determinada por 

Lei. 
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1.4 Compor o código da receita prevista, até o 6º nível conforme o estabelecido por normativos 

federais, atentando-se para os códigos a serem inseridos no sétimo nível, delineados por essa Instrução 

Normativa. 

1.5 Discriminar a Fonte de Recursos (FR) a custear a despesa, quando da fixação da despesa através 

das dotações orçamentárias. 

 
2. Da Tesouraria 

2.1 Registrar, dia a dia, as receitas arrecadadas através da rede bancária, obedecendo a destinação dos 

recursos. 

2.2 Manter controle em separado, de cada convênio, uma vez que a DR de Convênios envolvem 

vários, fazendo o detalhamento das contas de disponibilidade. 

2.3 Realizar o pagamento de cada despesa, utilizando a fonte da receita indicada pela Contabilidade na 

Nota de Liquidação. 

2.4  Promover a baixa do crédito disponível, quando houver saída de recursos. 

2.5  Fornecer ao gestor interessado, sempre que solicitado, relatório obtido através do software que 

apresente o saldo da conta, “fonte de recursos”, atualizado. 

2.6 Elaborar em conjunto com a Contabilidade, para ser apresentado no Relatório de Gestão Fiscal do 

último quadrimestre, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, de forma a serem demonstradas as 

disponibilidades vinculadas a finalidades específicas e as livres. 

 

3. Do Setor de Compras 

3.1 Informar a dotação orçamentária da despesa, contendo a fonte de recursos pagadora. 

 
4. Da Contabilidade 

 
4.1 Fazer a abertura de todas as receitas previstas extraídas do orçamento, no início do exercício. 
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4.2 Utilizar as contas do sistema orçamentário para o controle da receita prevista (por DR) e da 

despesa fixada (por FR). 

4.3 Fornecer ao gestor interessado, sempre que solicitado, relatório obtido através de software que o 

permita acompanhar a receita orçada e a arrecadada por código de DR. 

4.4 Indicar, no momento do empenho, a dotação orçamentária contendo FR, vinculado à (DR), e em 

casos de recursos vinculados (programas, convênios e similares) a Conta Bancária indicada pelo setor 

de compras, a qual correrá a despesa respectiva. 

4.5 Identificar na Nota de Liquidação, a dotação orçamentária, com a Fonte de Recursos (FR), e em 

casos de recursos vinculados (programas, convênios e similares) a conta bancária indicada pelo setor 

de compras do setor. 

4.6 Promover a baixa do crédito disponível, conforme a DR, no momento da Liquidação da Despesa. 

4.7 Elaborar em conjunto com a Tesouraria, para ser apresentado no Relatório de Gestão Fiscal do 

último quadrimestre, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, de forma a serem demonstradas as 

disponibilidades vinculadas a finalidades específicas e as livres. 

4.8 Observar, na elaboração do Demonstrativo dos Restos a Pagar, parte integrante do Relatório de 

Gestão Fiscal do último quadrimestre, os recursos disponíveis vinculados, que farão frente aos 

pagamentos de sua exclusiva finalidade. 

 

VI -DOS OBJETIVOS: 

 
1. Normatizar os procedimentos de execução orçamentária e financeira; 

2. Garantir o registro de todas as receitas e sua classificação de acordo com a legislação; 

3. Acompanhar o controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas; 

 

VII- DOS PROCEDIMENTOS:  
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1. As normas fundamentais para a exigência e a cobrança de tributos estão contidas na Lei nº 4.320/64, 

nos artigos 51 a 57; 

2. Todas as receitas arrecadadas irão constar do Boletim Analítico da Receita, cujos valores irão 

corresponder com o total acusado no Boletim Diário de Caixa. O artigo 56, dessa lei, estabelece o 

princípio de Unidade de Tesouraria e sua observância é fundamental na recepção de receitas; 

3. A meta bimestral de arrecadação compõe o documento criado pela Lei Complementar nº 101/00, em 

seu artigo 13, que tem o objetivo de desdobrar a previsão da receita em metas bimestrais de 

arrecadação, a ser publicada nos 30 dias subseqüentes à publicação da Lei Orçamentária; 

4. O comparativo entre a receita arrecadada e a meta bimestral de arrecadação se torna necessário para 

verificar o cumprimento do que foi estabelecido no art. 13 da Lei Complementar 101/00-LRF. 

 

2. Despesas e Receitas Vinculadas  

2.1 No início do exercício faz-se a abertura de todas as receitas previstas extraídas do orçamento; 

2.2 Registra, dia a dia, uma por uma, as receitas arrecadadas através da rede bancária; 

2.3 Os lançamentos das receitas devem obedecer aos códigos gerais padronizados pela Lei 4.320/64; e 

a portarias vigentes do STN, (obs: nesse caso existem receitas que não constam do orçamento, sendo 

inseridas somente na arrecadação, por isso no cabe essa afirmação) 

 

2.4 Constituem-se vinculadas (e compete aos órgãos a respectiva prestação de contas): 

2.4.1 As despesas e receitas dos Fundos Especiais, nos termos das leis que os criaram; 

2.4.2 As despesas aplicadas no desenvolvimento do ensino e as receitas de impostos nos termos da 

Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96); 

2.4.3 As despesas e receitas vinculadas aos programas da seguridade social (saúde e assistência social); 

2.4.4 As receitas e despesas que sejam objetos de contrato de financiamento ou decorrentes de 

transferências por força de convênios, programas e similares. 
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3. Dos ingressos das Receitas  

3.1 O setor de tesouraria deverá identificar se o valor ingressado é receita orçamentária ou extra- 

orçamentária; 

3.2 Todo ingresso orçamentário é uma receita. Sendo assim, a próxima etapa é identificar a categoria 

econômica da receita; 

3.3 Se for receita corrente identificar sua origem em tributaria, contribuição, patrimonial, agropecuária, 

industrial, serviços, transferências correntes e outras e posteriormente em suas devidas classificações 

segundo manual receita nacional conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008  e 

alterações/atualizações; 

3.4 Se for receita capital identificar a origem em operações de crédito, alienação de bens, amortização 

de empréstimos, transferências de capital e outros e posteriormente em suas devidas classificações 

segundo manual receita nacional conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008 e 

alterações/atualizações; 

3.5 Se for ingressos extra-orçamentários são registrados como recursos de terceiros, em contrapartida 

com as obrigações correspondentes. 

 

4. Destinação dos Recursos   

 
4.1 Destinação de Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a 

uma aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos. A destinação 

pode ser classificada em: 

4.1.1 Destinação Vinculada – é o processo de vinculação entre a origem a aplicação de recursos, em 

atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma; 

4.1.2 Destinação Ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, 

para atender a quaisquer finalidades; 
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4.1.3 Toda a vinculação de recursos pautadas em mandamentos legais, deverá ser controlada por fonte 

de recursos, indicando os recursos vinculados e sua finalidade, obedecendo desde a previsão da receita 

e execução da despesa programada nos instrumentos de planejamento, PPA, LDO E LOA.  

Obs.: O parágrafo único do art. 8º e o art. 50, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, estabelece: 

“Art. 8º – Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 

que ocorrer o ingresso.” 

“Art. 50 – Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 

públicas observará as seguintes: 

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a 

órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;” 

4.1.4 Portanto, o controle das disponibilidades financeiras por destinação/fonte de recursos deve ser 

feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução. 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
1. Utilizar as contas vinculadas somente para pagamentos de empenhos específicos de cada programa; 

2. Atentar para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Norma Interna; 

3. Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser solucionadas junto 

ao Setor Financeiro e Controle Interno. 

4. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de   

Aprovação. 

 


