INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06, DE 11 JUNHO DE 2007.

Recomenda a observação da norma constante
no Anexo I.
O Sistema de Controle Interno do Município de Lucas do Rio Verde, no uso de
suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios Constitucionais da
Legalidade, Eficiência, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o
disposto na Lei Complementar n° 101; Lei Federal 4.320/64 e Lei Municipal nº
1384/2007,

R E S O L V E

Art. 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas no Decreto Municipal n°
1631/2007 e demais legislação em vigor, o Sistema de Controle Interno recomenda a
todas as unidades administrativas do Poder Executivo Municipal a observação da norma
constante do anexo I.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde, 11 de junho de 2007.

RUDIMAR PAULO RUBIN
Controlador Interno

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
CONTROLE INTERNO
NORMA INTERNA Nº 006/2007
DATA : 11/06/2007

FOLHAS Nº 01/02

ASSUNTOS: LANÇAMENTOS NO SISTEMA FROTAS
PROCEDIMENTOS COM NOTAS FISCAIS
SETORES ENVOLVIDOS: ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS.
1)OBJETIVO:
1.1 – Disciplinar e Normatizar os procedimentos de lançamentos no Sistema Frotas;
1.2 – Padronizar os dados necessários das notas fiscais;
1.3 – Cadastrar corretamente no Sistema Frotas os Fornecedores, Bens e Materiais;
1.4 – Assegurar o controle de recebimento dos bens e materiais no que se refere à quantidade e à qualidade;
1.5 – Atender as exigências do TCE, através do SISTEMA DE AUDITORIA INFORMATIZADA DE
CONTAS PÚBLICAS –APLIC.

2) DOS PROCEDIMENTOS:
2.1- CADASTRO DE PRODUTOS:
2.1.1 – Descrever o produto em letra maiúscula, com espaçamento simples entre duas palavras ou números e
letras, escrita legível usando “ç”, sem abreviações e acentos;
2.1.2 – O cadastro de grupo e subgrupo devem ser preenchidos de acordo com o plano de contas;
2.1.3 – As quantidade mínimas e máximas deverão ser preenchidas apenas e exclusivamente se forem
produtos que serão estocados no almoxarifado, caso contrario não preencher;
2.1.4 – No campo referente a localização deve ser o próprio almoxarifado que procede a movimentação;
2.1.5 – Toda a compra de materiais ou bens deverá ser recebida pelo almoxarifado para conferencia, inspeção
e registro;
2.1.6 – Os bens e materiais deverão ser conferidos pelo almoxarife em relação à quantidade, e inspecionados
quanto à qualidade exigida no produto, conforme cópia da ordem de compra em seu poder;
2.1.7 – Àqueles materiais destinados especificamente para algumas secretarias, deverão ter o recebimento
dado pelo próprio (a) Secretário (a) ou pessoa responsável por ele(a) designado (a). São exemplos destes
materiais: material de construção destinados a obras, medicamentos, merenda escolar, etc.;
2.1.8 – As notas fiscais destes materiais exemplificados no item 2.1.7, deverão após o recebimento, serem
encaminhados para o setor de almoxarifado, com o visto de quem recebeu os materiais.
2.2 – CADASTRO DE FORNECEDORES
2.2.1 – No momento do cadastro todos os campos possíveis deverão ser preenchidos com os registros dos
principais requisitos exigidos pelo sistema Frotas;
2.2.2 – Se existir duas empresas cadastradas com o mesmo nome, porém, são empresas distintas, ou filiais,
etc. coloque a razão social e outra informação adicional (cidade ou nº da filial).
2.3 – LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS
2.3.1 – Os dados da nota fiscal deve ser lançados na secretaria onde se localiza o almoxarifado (entrada e
saída na mesma secretaria), com a saída nos devidos centro de custo onde são solicitados e consumidos os
produtos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
CONTROLE INTERNO
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ASSUNTO: LANÇAMENTOS NO SISTEMA FROTAS
PROCEDIMENTOS COM NOTAS FISCAIS
SETORES ENVOLVIDOS: ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS.
2.3.2 – É obrigatório o preenchimentos dos seguintes campos do Sistema: Solicitante; Status; Secretaria;
Centro de custos; Fornecedor; Data; veículos (saída em caso de peças, combustíveis e lubrificantes), Nº da
requisição (saída, que será automática porém deverá ser mudada se tiver registro nos blocos de controle); nota
fiscal nº, data, série e produtos;
2.3.3 – Os valores lançados no Sistema Frotas devem ser o mesmo da Nota Fiscal.
2.3.4 – Quando houver erro de lançamento, excluir item por item, pois o sistema não aceita excluir toda a nota
fiscal de uma só vez;
2.3.5 – Na alimentação de dados deve-se seguir um padrão, principalmente quando se referir a quantidades, se
for lançado por litro, de maneira nenhuma efetuar um segundo lançamento utilizando galão, balde ou qualquer
outro que não for litro;
2.3.6 - As notas fiscais de serviços só serão lançadas quando na confecção do produto se utiliza também de
materiais;
2.3.7 – Quando do recebimento da nota fiscal, além de uma conferência rigorosa dos produtos, deverá ser
exigido do fornecedor o preenchimento correto de todos os campos necessários e possíveis, nos termos do
item 2.3.2;
2.3.8 – Uma cópia da Nota Fiscal deverá ficar em poder do almoxarifado, para servir de registro e arquivo;
2.3.9 – A 1ª via da Nota Fiscal, depois de conferida e assinada o recebimento dos produtos, deverá ser
imediatamente encaminhada ao departamento de Tesouraria. Quando se tratar de bens permanentes o
almoxarifado deverá encaminhá-la primeiramente ao setor de Patrimônio para o tombamento dos bens e este,
imediatamente à Tesouraria;
2.3.10 – O responsável deverá encaminhar por escrito pedido de ajustes ao Coordenador do almoxarifado,
caso perceba em seus controles lançamentos indevidos;
2.3.11 – Caso venha a acontecer uma troca ou cancelamento de nota fiscal realizada pelas secretarias ou
responsáveis, já lançada no almoxarifado, enviar ao mesmo destacando o número da nota fiscal que será
substituída, para os procedimentos de registro.

3) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 – Todas as compras de bens e materiais, estocáveis ou não, deverão ter registro no almoxarifado, mesmo
aquelas cuja entrega e/ ou depósito seja em local diferente;
3.2 – As notas fiscais relativas a prestação de serviços, ou pronto pagamento, cada secretaria ou setor
responsável encaminhará a tesouraria, após conferir e assinar, e estarão sujeitos no que couber, aos
procedimentos constantes nesta norma;
3.3 – Nenhuma nota fiscal de bens, materiais ou serviços poderá ser liquidada ou paga, sem constar o carimbo
e assinaturas do almoxarifado e demais responsáveis, atestando o recebimento;
3.4 – Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma, deve ser esclarecida junto ao controle interno.

_________________________
CONTROLE INTERNO

____________________________
PREFEITO MUNICIPAL

