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Decreto nº 4.490/2019 Art.1º, IV- Instrução Normativa nº 15/2008, atualizada em 

2019, que: “Dispor sobre as rotinas de trabalho e procedimentos de controle a 

serem observados por toda a Estrutura Administrativa do Município, quanto aos 

controles e acompanhamento dos consórcios, visando à padronização das ações e 

implementação dos procedimentos de controle”. 

 

I - FINALIDADE 

 

Dispor sobre as rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados por toda 

a Estrutura Administrativa do Município, quanto aos controles e acompanhamento dos consórcios, 

visando à padronização das ações e implementação dos procedimentos de controle. 

 

II - ABRANGÊNCIAS 

 

Abrange, no que couber, todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações 

direta e indireta. 

 

III - CONCEITOS 

 

1. Consórcios Públicos: São acordos firmados entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais 

ou paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos 

partícipes. 
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2. Prestação de Contas: Ato pelo qual, os responsáveis por uma gestão, demonstram as despesas 

realizadas com os recursos financeiros destinados à execução do objeto. 

 

3. Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de 

assegurar a conformidade das operações, visando restringir o cometimento de irregularidades e/ou 

ilegalidades e preservando o patrimônio público. 

 

IV- BASE LEGAL  

 

1. Art. 241 da Constituição Federal de 1988; 

2.  Lei Federal nº. 11.107/2005; 

3. Decreto Federal nº. 6.017/2007; 

4. Resolução Normativa nº. 01/2007 do TCE/MT, é; 

5. Demais instrumentos legais ou regulamentares dos recursos repassados pela administração 

pública por meio de consorcio. 

 

V - RESPONSABILIDADES 

 

1. Das Secretarias 

 

1.1 Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial, quanto aos 

procedimentos e sua padronização na coleta e geração de documentos, dados e informações; 

 

1.2 Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa; 

 

1.3 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo 

fiel cumprimento da mesma; 
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1.4 Promover discussões técnicas entre as unidades executoras, sempre que necessário redefinir 

rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle; 

 

1.5 Elaborar as instruções normativas que se fizerem necessárias, mantê-las atualizadas objetivando 

a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e 

o aumento da eficiência operacional; 

 

1.6 Submeter à apreciação da Unidade de Controle Interno a atualização ou elaboração de todas as 

Instruções Normativas; 

 

2. Da Unidade de Controle Interno 

 

2.1 Atender às solicitações das unidades executoras, quanto ao fornecimento de informações no 

processo de atualização e elaboração das Instruções Normativas; 

 

2.2 Prestar apoio técnico por ocasião dessas elaborações e atualizações, em especial no que tange à 

identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

 

2.3 Fiscalizar a aplicação das Instruções Normativas, é; 

 

2.4 Prestar apoio orientativo para unidades executoras, quanto as eventuais dúvidas na celebração e 

prestação de contas do repasse.  

 

3. Do Chefe do Poder Executivo Municipal 

 

3.1 Exigir dos responsáveis o cumprimento das medidas e ações necessárias à regularidade e 

legalidade dos trabalhos e procedimentos, quando notificado do descumprimento; 

 

3.2 Aplicar as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente. 
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VI - PROCEDIMENTOS 

 

1. Formalizada a adesão ao consórcio, compete a Secretaria Municipal, a qual o objeto do consórcio 

esteja diretamente ligado, instruir, tempestivamente, o departamento responsável com todos os 

documentos tais como: contrato de adesão, protocolos de intenções, leis autorizativas, estatuto 

social do consórcio, atas das reuniões, dentre outros documentos pertentes ao caso concreto. 

 

2. Compete ainda a referida Secretaria Municipal vinculada ao objeto do consórcio firmado pela 

administração, estabelecer detalhadamente em conjunto com os demais órgãos competentes se 

houver, as políticas, ações e procedimentos de controle necessários capaz de avaliar o cumprimento 

do objeto do consórcio, bem como, controlar e acompanhar todos os serviços prestados pelo 

consórcio ao Município. 

 

3. O recebimento, conferência e julgamento das prestações de contas, dos recursos destinados ao 

consórcio ficam sob responsabilidade da Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do 

consórcio firmado pela administração, no qual, por meio do secretário (a) municipal deverá 

manifestar-se por escrito quanto ao cumprimento do objeto pré-estabelecido entre as partes 

consorciadas. 

 

4. A Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela 

administração, em conjunto com a Unidade de Controle Interno - UCCI, poderá propor 

procedimentos de controle necessários a conferência e julgamento das prestações de contas, capaz 

de mensurar o cumprimento do objeto firmado entre as partes consorciadas. 

 

5. A Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela 

administração, deverá emitir mensalmente relatórios da avaliação dos controles internos realizados 

na execução das metas objeto do consórcio, no qual, se a respectiva prestação de contas estiver de 

acordo com o instrumento firmado entre as partes consorciadas, remeterá o respectivo relatório 
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juntamente com a prestação de contas para a Secretaria Municipal de Finanças endereçada ao 

Departamento de Tesouraria, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, como condição de liberação do 

repasse seguinte conforme cronograma físico-financeiro da administração. 

 

6. O responsável pelo recebimento, conferência e julgamento das prestações de contas terá o prazo 

de 05 (dias) dias corridos, a partir do recebimento, para analisar minuciosamente todos os 

documentos, e julgando regular, expedir e assinar a declaração de aprovação da prestação de contas, 

sendo que uma via deverá ser encaminhada ao Consórcio e a outra juntada ao respectivo processo. 

 

7. As contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia dos atos de gestão 

do responsável. 

 

8. Sendo constatada irregularidade, inconformidade, impropriedade ou ausência de prestação de 

contas, o Secretário vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela administração 

juntamente com o Prefeito Municipal deverão ser formalmente notificar de imediato o ente 

consorciado para as devidas providências. 

 

9. Decorridos o prazo concedido ao ente consorciado para sanar a irregularidade, inconformidade, 

impropriedade ou ausência de prestação de contas, cabe ao Prefeito Municipal, instaurar Tomada de 

Contas Especial, ou ação judicial competente sob orientação da Procuradoria Jurídica do Município, 

com vista de ressarcir ao erário. 

 

10. Todo o processo de adesão ao consórcio, incluindo as prestações de contas, será arquivado pelo 

departamento de tesouraria do município em ordem cronológica e devidamente identificados, de 

forma que facilite a localização dos mesmos, sempre que necessário. 
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11. Da Prestação de Contas:  

11.1 A execução do recurso repassado ao consórcio, quando for definido no instrumento celebrado, 

o consórcio beneficiado deverá preencher e anexar tempestivamente no momento da ocorrência 

do fato gerador todas as documentações comprobatórias das despesas e demais 

documentações complementares no sistema informatizado adotado pela administração para 

que a entidade consorciada beneficiada prestem contas on-line tempestivamente ao órgão 

concedente, para sociedade e aos demais órgãos fiscalizadores dos atos da administração pública, 

sob pena de suspenção e/ou cancelamento do instrumento firmado entre as partes por 

descumprimento da lei de acesso a informação, ao princípio da publicidade, cláusulas conveniais 

etc.; 

11.1.1 Para tanto, como condição de recebimento do primeiro repasse ou repasse em cota 

única, os representantes legais do consórcio, deverão logo após assinatura do termo de fomento ou 

instrumento congêneres, se dirigir até a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, munida do e-

mail oficial da entidade para cadastrar o login de acesso e receber treinamento de como utilizar o 

sistema informatizado de prestação de contas.   

11.1.2 Quanto a prestação de contas financeira em meio físico de cada parcela recebida 

mensalmente o consórcio beneficiado deverá protocolar no Poder Executivo e no Poder Legislativo 

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, como condição da liberação do repasse seguinte, após 

aprovação da respectiva prestação de contas. Enquanto a prestação de contas do repasse final e dos 

termos de fomentos ou instrumentos congêneres recebido em cota única, o consórcio beneficiado 

deverá apresentar ao Poder Executivo e no Poder Legislativo em até 30 (trinta) dias após o período 

de execução das despesas; 

 

11.2 Toda prestação de contas apresentada pelo consórcio beneficiado, seja ela parcial ou total 

(final), deverá ser numerada sequencialmente e assinada por representante legal do consórcio; 
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11.3 Nos documentos que atestam a realização das despesas deverá ser grafado, de forma impressa 

ou manual, nos documentos fiscais tais como: notas fiscais, faturas ou documento equivalente, o 

número do instrumento firmado entre as partes;  

 

11.4 A prestação de contas será feita tempestivamente de acordo com as regras conveniais do 

instrumento firmado entre as partes no sistema informatizado adotado pela administração 

supracitado acima nesta seção. Além disso, a prestação de contas em meio físico deverá ser 

organizada no mínimo da seguinte forma: 

I - Elementos Pré-Textuais: Capa de abertura, ofício de encaminhamento da prestação de contas, 

sumário e nota explicativa dos pormenores ocorridos durante a execução, juntamente com 

comprovação de eventual devolução realizada; 

II - Capitulo I: Anexos Obrigatórios impressos do sistema informatizado adotado pela 

administração para entidades beneficiadas prestarem contas tempestivamente; 

III - Capitulo II: Extratos Bancários e Despesas do Período na seguinte sequência:  

* Extrato bancário da conta movimento e extrato bancário da conta aplicação;  

* Comprovação individual de cada despesa relacionada na relação de pagamento na seguinte 

ordem: nota fiscal ou holerite, cheque nominal ou comprovação do pagamento eletrônico em conta 

bancária do credor, certidões negativas dos credores, contrato firmado e cotações de preço 

realizadas etc. 

IV - Capitulo III: Relatório de atividades realizada no Período para atender o objeto do 

convênio/fomento; lista de presença; relatório fotográficos dos eventos e no caso obras ou 

manutenção demonstrado o antes, durante e depois; conteúdo programático trabalhado entre outras 

informações julgadas pertinentes; 

* ATENÇÃO: As documentações pontuadas nestes Capitulo III, deverão ser confeccionadas e 

apresentadas na prestação de contas em conformidade com o objeto do instrumento firmado entre as 

partes.   

V – Capitulo IV: Certidões negativas do consórcio beneficiado, e; 
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VI – Elementos Pós-Textuais: Capa de encerramento. 

 

11.5 No que couber e for compatível deverão ser aplicados as regras normatizada na Instrução 

Normativa nº: 22/2009, que disciplina procedimento para a Celebração, Controle e Prestação de Contas 

de recursos concedidos por meio de Termo de Convênios, Termos de Colaboração, Termos de Fomento ou 

em Acordos de Cooperação, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. As entidades da administração indireta, como unidades orçamentárias e órgãos setoriais do 

Sistema de Controle Interno do Município, sujeitam-se à observância da presente Instrução 

Normativa. 

 

2. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa poderão ser obtidos junto à Unidade 

Central de Controle Interno - UCCI que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá 

a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

3. A Secretaria Municipal vinculada diretamente ao objeto do consórcio firmado pela 

administração, deverá formalizar pedido via ofício ao Diretor Executivo do Consórcio, solicitando 

cópia dos Balancetes bimestrais e demais demonstrativos que julgar necessário que, por sua vez, de 

posse desses documentos deverá remeter uma via ao Departamento Contábil, até o dia 15 (quinze) 

do bimestre subsequente, além disso, apresentar juntamente com os resultados ao conselho de 

políticas da correspondente área;  

 

4. O Consórcio deverá disponibilizar os Balancetes e demais demonstrativos ao ente consorciado 

até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente;  
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5. Quando por ocasião da análise de acompanhamento o Controle Interno se defrontar com uma 

impropriedade grave ou gravíssima, este deverá reunir-se imediatamente com o Conselho Fiscal do 

Consórcio e apresentar a situação encontrada. 

 

6. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do Decreto 

Municipal nº. 4.490 /2019 (ato de aprovação), no Diário Oficial Contas do Tribuna de Contas do Estado 

de Mato Grosso - TCE/MT. 

 

7. O Consórcio deverá prestar contas dos recursos e bens de origem pública recebidos, e dar 

publicidade no encerramento do exercício fiscal, por meio de relatório de atividades e 

demonstrações financeiras que serão fiscalizados pelos Conselhos Afins, e submetidos a Auditoria 

pelos demais órgãos fiscalizadores competentes. 

 

 

 

 


