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1. Finalidade: 
Estabelecer os procedimentos das atividades realizadas no Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de Serra - ES, referente ao controle das despesas administrativas, no 
que tange ao Registro da execução Orçamentária e Extraorçamentária, com vistas à eficácia, 
eficiência e transparência. 
 
2. Abrangência: 
Abrangem os Responsáveis pela gestão administrativa e financeira, os membros das unidades 
executoras do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Serra – ES. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Constituição Federal da República do Brasil e suas alterações; 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações. 
Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 62 e 63. 
Lei Federal nº 8.666/1993, artigos 27, 62 e 65.  
Decreto-Lei Federal nº 200/67, artigo 80. 
Lei Municipal 4080/2013.  
Decreto Municipal nº 5025/2019 (Ordem Cronológica de Pagamento). 
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4. Conceitos: 
Atestação de Despesa - É o ato emitido pelo responsável pelo recebimento do material, obra ou 
serviço nas condições contratadas. 
Despesa Pública - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os 
serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos 
(despesas de capital). 
Despesas Extraorçamentárias - São aquelas referentes à reversão de receitas ou retenções 
realizadas no próprio exercício, como o recolhimento do INSS das empresas e as restituições de 
IPTU, ou devoluções de caução de qualquer exercício. É emitida uma Nota de Despesa 
Extraorçamentária em um código de dotação específico. 
Empenho - É o ato emanado de autoridade competente que cria para a Administração Pública 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É uma garantia ao 
fornecedor e ao mesmo tempo um controle dos gastos. É o registro da despesa, o qual resulta na 
Nota de Empenho. 
Empenho Ordinário - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores 
apresentam-se de forma exata, como ocorre na compra de determinado número de cadeiras. 
Empenho Estimativo - É aquele que se destina à constituição de despesas cujos valores não é 
possível determinar com exatidão, como ocorre na contratação de fornecimento de energia elétrica. 
Empenho Global - É o empenho cujo valor pode ser conhecido com exatidão, mas cuja execução, 
necessariamente, ocorrerá de forma parcelada, como ocorre nas contratações de serviços de 
vigilância. 
Liquidação de Despesa - É a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, que a despesa foi 
regularmente empenhada e que a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória, 
tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Ordenador de Despesa - É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem em emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 
Pagamento de Despesa - É a entrega de recurso financeiro ao credor para extinguir débitos ou 
obrigações. É quando se efetiva o pagamento ao ente responsável pela prestação do serviço ou 
fornecimento do bem, recebendo a devida quitação. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou 
ordem bancária em favor do credor, facultado o emprego de suprimento de fundos, em casos 
excepcionais. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 
liquidação. 
Processo Administrativo - É uma série de atos, lógica e juridicamente concatenados, dispostos 
com o propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração. 
Processo Judicial - É uma série de eventos pré-determinados e ordenados em lei que permite ao 
cidadão ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito qualquer. 
Relação Bancária - RB - É o documento utilizado para a emissão de ordem de pagamento, bem 
como as transferências e aplicações de recursos. 
Reserva Orçamentária - É o instrumento de planejamento onde se faz uma "reserva de dotação" 
para uma determinada despesa, visando garantir recursos orçamentários para o que se pretende 
executar e, consequentemente, garantir o seu pagamento nas datas estabelecidas. 
 
5.  Competências e Responsabilidades  
Compete à Controladoria Geral do Município – CGM: Prestar apoio técnico e avaliar a eficiência 
dos procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 
Compete ao Comitê de Controle Interno do IPS - Promover discussões técnicas para definir as 
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 
Compete às Unidades Executoras (Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, 
Departamento Financeiro e Comitê de Investimentos):  
- Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
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aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional. 
- Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
- Definir e cumprir a política anual de investimentos dos recursos em moeda corrente de forma a 
contemplar os fundamentos legais da resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010, antes 
do exercício a que se referir; 
- Acompanhar as atividades inerentes ao processo de arrecadação da receita previdenciária e 
exercer procedimentos de controle. 
Compete ao Conselho Deliberativo – Acompanhar mensalmente a evolução da carteira bem como 
apontar possíveis divergências em relação à política de investimentos; e fiscalizar mensalmente 
todas as movimentações efetuadas pelos gestores em relação à receita e aplicação financeira. 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1.  Abertura de Processo: 
6.1.1.     Solicitante 
6.1.1.1. Faz Comunicação Interna – CI contendo a descrição do objeto com motivação e justificativa 

para aquisição; 
6.1.1.2. Encaminha ao Protocolo para abertura de processo. 
 
6.1.2 . Protocolo 
6.1.2.1. Abre o processo no prazo máximo de 01 (um) dia; 
6.1.2.2. Encaminha ao Diretor Presidente. 
 
6.1.3.      Diretor Presidente 
6.1.3.1. Autoriza a realização da despesa no prazo máximo de 03 (três) dias e encaminha o 

processo para a Diretoria Administrativa e Financeira para análise e ciência;  
6.1.3.2. Se não autorizada a despesa, toma ciência e solicita o arquivamento do processo no 

Departamento Administrativo, mediante conhecimento do setor solicitante. 
 
6.1.4.Diretoria Administrativa e Financeira  
6.1.4.1.Analisa e se manifesta sobre a solicitação no prazo máximo de 03 (três) dias;  
6.1.4.2.Se autorizada a despesa, encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade para 

classificar a dotação orçamentaria e o subelemento da natureza de despesa; 
 
6.1.5. Departamento de Contabilidade  
6.1.5.1 Recebe o processo; 
6.1.5.2 Classifica a despesa, informando a dotação orçamentária e o subelemento de despesa; 
6.1.5.3 Anexar a Declaração de Adequação de Despesa; 
6.1.5.4 Encaminha no prazo máximo de 03 (três) dias do recebimento do processo, para o 
Departamento Administrativo para dar continuidade aos procedimentos. 
 
6.1.6. Departamento Administrativo 
6.1.6.1. Recebe o processo; 
6.1.6.2. Anexa o Termo de Referência elaborada pelo solicitante e aprovada; 
6.1.6.3. Faz coleta de preços no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando os procedimentos 

contidos nas NORMAS DE PROCEDIMENTOS Nº 06 (Controle de Contratos e Licitações) 
e Nº 10 (Controle de Inexigibilidade de Licitação).  

6.1.6.4. Encaminha o processo ao solicitante para análise das propostas  
 
6.1.7. Solicitante  
6.1.7.1. Análise no prazo máximo de 02 (dois) dias as propostas apresentadas atestando se 

atendem ao objeto; 
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6.1.7.2.  Encaminha o processo para o Departamento Administrativo. 
 
6.1.8. Departamento Administrativo 
6.1.8.1. Dá continuidade ao procedimento, observando as Normas de Licitação, de Dispensa de 

Licitação e as Considerações Finais (Item 9); 
6.1.8.2. Após realizar os procedimentos conforme o item anterior dá sequência ao procedimento 

observando o item seguinte desta Norma. 
 
6.2. Nota de Reserva e Nota de Empenho 
 
6.2.1 Departamento Administrativo 
6.2.1.1 Realiza os procedimentos no sistema informatizado de compras e materiais referente a 
solicitação de reserva/empenho de dotação orçamentária; 
6.2.1.2 Encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade no prazo de 03 (três dias). 
 
6.2.2 Departamento de Contabilidade 
6.2.2.1 Verifica se tem autorização para realizar a nota de reserva e/ou nota de empenho pelo 
Ordenador de despesa, caso não tenha devolve para o ordenador autorizar. 
6.2.2.2 Faz análise para qual tipo de empenho a ser emitido, de acordo com a tabela constante do 
item 9.1. 
6.2.2.3 Verifica se o valor autorizado é igual ao valor a ser reservado e/ou empenhado. 
6.2.2.4 Registra no sistema informatizado de contabilidade o valor a ser reservado/empenhado e 
anexar as notas de reserva/empenho. 
6.2.2.5 Providencia as assinaturas do Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro nos 
documentos contábeis inseridos no processo.  
6.2.2.6 Encaminha o processo ao Departamento Administrativo para providências. 
6.2.2.7  Se posterior aos procedimentos houver necessidade de anulação de Nota de Empenho, 
observar o item 6.3. 
 
6.3 Anulação de Nota de Empenho 

 
6.3.1 Departamento de Contabilidade 
6.3.1.1 Verifica se existe autorização para a Anulação de Empenho pelo Ordenador de Despesa, 
caso não tenha devolve para ser autorizado. 
6.3.1.2 Confirma se há saldo para a anulação de Empenho no sistema, caso não tenha encaminha 
para o Departamento Administrativo para providencias. 
 
6.3.2 Departamento Administrativo 
6.3.2.1. Gera a solicitação de anulação de empenho por meio da integração no sistema 

informatizado de material e encaminha o processo ao Departamento de Contabilidade. 
 
6.3.3.  Departamento de Contabilidade 
6.3.3.1. Registra a nota de anulação de empenho no sistema informatizado; 
6.3.3.2. Encaminha o processo ao Departamento Administrativo para providências. 
 
6.3.4. Departamento Administrativo 
6.3.4.1.  Toma as providencias pertinentes. 
 
6. 4 Liquidação e Pagamento 
 
6.4.1 Departamento Administrativo 
6.4.1.1 Elabora Calendário de Liquidação e Pagamento de Despesas com ou sem contrato 
vinculado, observando os prazos estabelecidos nos contratos e no Art.5º, §3º, da Lei 8666/93. 
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6.4.1.2 Analisa a documentação exigida verificando, inclusive, a regularidade fiscal dos Prestadores 
de Serviço/Fornecedores, conferindo a sua autenticidade e Nota Fiscal e/ou Fatura. 
6.4.1.3 Quando se tratar de despesa decorrente de contratação, encaminha o processo ao fiscal do 
contrato. 
 
6.4.2 Fiscal do Contrato 
6.4.2.1 Analisa o processo e afere a regularidade da prestação do serviço ou fornecimento. 
6.4.2.2   Havendo regularidade: atesta a Fatura e/ou Nota Fiscal, bem como todas as 
documentações exigidas pelas normas em vigor e anexas ao processo; 
6.4.2.3 Não havendo regularidade: aponta individualmente as irregularidades apuradas, justificando-
as e indicando as providências a serem adotadas. 
6.4.2.4 Encaminha ao Departamento Administrativo. 
 
6.4.3 Departamento Administrativo 
6.4.3.1 Adota as providencias para regularização, se necessário. 
6.4.3.2 Registra o Boletim de Recebimento de Material (BRM) no Sistema Informatizado de 
Materiais; 
6.4.3.3 No prazo de 10 (dez) dias de antecedência necessários ao cumprimento dos estágios da 
despesa pública, encaminha o processo ao Diretor Administrativo e Financeiro para autorização de 
liquidação e pagamento, devendo se observado o disposto no Decreto Municipal nº 5025/2019 que 
trata da ordem cronológica de pagamento. 
 
6.4.4. Diretoria Administrativa e Financeira 
6.4.4.1 Analisa o processo em 01 (um) dia;  
6.4.4.2 Havendo inconformidades em relação à documentação necessária para liquidação e 
pagamento da despesa, encaminha o processo ao Departamento Administrativo para providências 
necessárias. 
 
6.4.5 Departamento Administrativo 
6.4.5.1 Adota as providencias para a regularização da documentação; 
6.4.5.2 Encaminha o processo a Diretoria Administrativa e Financeira 
 
6.4.6      Diretoria Administrativa e Financeira 
6.4.6.1 Analisa e autoriza a liquidação e pagamento e encaminha o processo ao Diretor Presidente. 
 
6.4.7 Diretor Presidente 
6.4.7.1 Autoriza ou não a liquidação e pagamento. Se não autorizado, o processo será devolvido a 
Diretoria Administrativa e Financeira para providências necessárias; se autorizado, encaminha o 
processo ao Departamento de Contabilidade. 
 
6.4.8 Departamento de Contabilidade 
6.4.8.1 Analisa a documentação, havendo regularidade, emite a Nota de Liquidação de acordo com 
a ordem prevista no Art.6º do Decreto Municipal nº 5025/2019, encaminha o processo ao 
Departamento Financeiro;  
6.4.8.2 Havendo irregularidade, encaminha o processo ao Departamento Administrativo para 
regularização, que após, retornara o processo ao Departamento de Contabilidade, para as 
providências. 
 
6.4.9. Tesoureiro/a  

6.4.9.1.  Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação, sendo vedado o 
pagamento parcial de crédito (Decreto Municipal nº 5025/2019, Atr.8º); 
a) Observar a ordem cronológica de pagamento publicada no portal de transparência da Prefeitura 
Municipal da Serra, sendo vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem 
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cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras (Decreto Municipal nº 5025/2019, Art.11), 
qualquer pagamento em desacordo fora da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações 
financeiras será precedido da publicação no Diário Oficial do Município, devendo conter as 
relevantes razões de interesse público e a justificativa prévia elaborada pelo Diretor Presidente e a 
Diretor Administrativo Financeiro (Decreto Municipal nº 5025/2019, Art.12); 
6.4.9.2.   Agenda o pagamento no sistema bancário, comunica via e-mail ao Diretor Presidente e 
Diretor Administrativo e Financeiro, solicitando autorização; 
6.4.9.3. Encaminha e-mail ao Departamento financeiro informando os valores para resgate; 

 
6.4.10. Departamento Financeiro 
6.4.10.1.  Existindo saldo na conta corrente encaminha e-mail ao Tesoureiro/a informando que os 
valores foram resgatados. 
6.4.10.1.  Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento seguindo os procedimentos da 
Norma de Aplicação e Resgate. 
 
6.4.11. Tesoureiro/a 
6.4.11.1 Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado; 
6.4.11.2 Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo; 
6.4.11.3 Emite Nota de Pagamento; 
6.4.11.4 Encaminha o processo ao Departamento Administrativo, no prazo máximo de 03 dias. 

 
6.5.          Departamento Administrativo 
6.5.1 Aguarda os próximos pagamentos do contrato ou remete para arquivamento. 

 
6.6.       Movimentações Bancárias 
 
6.6.1. Tesoureiro/a 
6.6.1.2. Agenda o pagamento no sistema bancário e emite relação bancária informando as contas de 
débito e crédito referente às movimentações bancárias,  
6.6.1.3. Solicita que o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro autoriza o 
pagamento via sistema; 
6.6.1.4. Solicita ao Departamento Financeiro a disponibilização de saldo em conta corrente referente 
ao valor do pagamento. 
 
6.6.2. Departamento Financeiro  
6.6.2.1. Verifica a disponibilidade de saldo em conta corrente, e havendo saldo na conta corrente, o 
pagamento é efetivado.  
6.6.2.2.  Na ausência de saldo na conta corrente, efetua o resgate no fundo definido previamente 
pelo Comitê de Investimento; 
6.6.2.3. Não havendo disponibilidade no fundo previamente definido, comunica ao Comitê de 
Investimento. 
 
6.6.3. Comitê de Investimento 
6.6.3.1. Indicará qual o melhor fundo para o regaste, seguindo os procedimentos previstos na 
NORMA Nº 01 - CONTROLE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. 
 
6.6.4. Tesoureiro/a 
6.6.4.1. Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado; 
6.6.4.2. Emite comprovante de pagamento, extrato bancário, nota de pagamento e anexa ao 
processo de despesa. 
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7.  Fiscalização e Controle 
 
7.1 Diretor Presidente, Diretoria Administrativa e Financeira e Conselho Deliberativo. 
7.1.1 Requerer aos Departamentos, a qualquer tempo, quaisquer documentos ou processos para 
efetuar levantamento administrativo, financeiro ou contábil, a fim de apurar irregularidades. 
 
8. Considerações Finais: 

 
8.1 Os processos de despesa devem ser classificados de acordo com a tabela a seguir: 

TIPO DE PROCESSO TIPO DE EMPENHO 

Adiantamento Ordinário 

Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor Estimativo 

Aditivo de Prorrogação de Prazo Global 

Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário 

Diárias Ordinário 

Indenizações Ordinário 

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato * 
Ordinário/Global/ 

Estimativo 

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato Ordinário 

Reajuste de Valor * Estimativo 

Registro de Preço Ordinário 

Rescisão de Contrato de Servidor Ordinário 

Restituição Ordinário 

* Se for Pregão Eletrônico verificar no edital a forma de pagamento, 
se for único será ORDINÁRIO, se for parcelado será GLOBAL e se 

for estimado ESTIMATIVO. 
* Se for o valor estimado para o ano será ESTIMATIVO 

* Se for referente há meses anteriores ao mês corrente será 
ORDINÁRIO 

 

 
8.2 Os processos que precisam ou não ter CND, de acordo com tabela abaixo: 

TIPO DE PROCESSO 
COM 

CERTIDÃO 
SEM 

CERTIDÃO 

Adiantamento  X 

Aditivo de Acréscimo/Decréscimo de Valor X X 

Aditivo de Prorrogação de Prazo X  

Despesas de Exercícios Anteriores X  

Diárias   X 

Indenizações X  

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) com Contrato X  

Processo Novo (Mapa de Integração Contábil) sem Contrato X  

Rescisão de Contrato de Servidor  X 

Restituição  X 

 
8.3 O processo deverá ser encaminhado aos demais setores responsáveis, conforme o caso e de 
acordo com a relação abaixo: 
8.4 Processos Novos em que há Contrato a ser assinado: Departamento Administrativo. 
8.5 Processos Novos em que não há Contrato: Departamento Administrativo. 
8.6 Saldos de Contrato e Aditivos: Departamento Administrativo. 
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8.7 Empenho e Liquidação: Divisão de Contabilidade. 
8.8 Autorização de Pagamentos: Diretoria Administrativa e Financeira e Presidência. 
8.9 Programação Financeira: Departamento Financeiro. 
8.10 Pagamentos: Tesouraria. 
8.11 Ressarcimento para Servidor ou Adiantamento: Departamento Administrativo. 
8.12 Obras: Departamento Administrativo. 

 
9. Processos Administrativos (Departamento Administrativo):  
 
9.1 Diárias e Adiantamentos - São necessárias as informações do empenho, contas crédito e 
débito e a autorização para pagamento. 
 
9.2 Prestações de Serviços sem Cessão de Mão-de-Obra – deve averiguar a regularidade fiscal 
do prestador de serviço, por meio das Certidões Negativas de Débito - CND junto aos órgãos do 
Governo; atestado de execução do serviço pelo gestor do contrato no verso do documento fiscal; 
informações do empenho; contas crédito e débito; bem como autorização de pagamento pelo Diretor 
Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro. 
 
9.3 Prestações de Serviços com Cessão de Mão-de-obra - Além da documentação citada nos 
processos de prestações de serviços sem cessão de mão-de-obra, também deve ser observado nos 
autos a presença das guias de recolhimento referente aos tributos federais: Programa de Integração 
Social - PIS; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; guia do Simples 
Nacional no caso de Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP; os repasses junto ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia e Tempo de Serviço - FGTS; 
Relatório do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - 
SEFIP dos funcionários cedidos e seu respectivo protocolo de envio de arquivos conectividade 
social, bem como a folha de pagamento dos períodos assinalados na medição dos serviços e a 
declaração de contabilidade regular. 
 
9.4 Autônomo - Nos processos de prestações de serviço de pessoa física devem constar Recibo de 
Pagamento de Autônomo - RPA, atestado pelo Gestor do Contrato, informação do empenho, contas 
débito e crédito e autorização de pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e 
Financeiro.  
 
9.5 Passagens Aéreas - Averigua a regularidade fiscal do prestador de serviço, junto aos órgãos do 
Governo, e anexa a fatura de prestação de serviços e o ticket de emissão da passagem, emitido 
direto pelo agente aéreo. Nos autos deve constar, também, informação do empenho, contas débito e 
crédito, bem como a autorização de pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e 
Financeiro. A comprovação de embarque deve ser anexada posteriormente ao processo. 
 
9.6 Compras - Verifica a regularidade fiscal do fornecedor junto aos órgãos do Governo e, após, 
confere os dados inseridos na Nota de Liquidação, tendo como base as informações contidas na 
Nota Fiscal. Nesta deve constar a atestação do gestor do contrato, referente ao recebimento do 
material, o que viabiliza a emissão do Boletim de Recebimento de Material - BRM, a emissão da 
Nota de Liquidação pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro e a autorização de 
pagamento pelo Gestor do Contrato.  
 
9.7  Multas de Trânsito Cometidas pelo IPS, Taxas, Anuidades, Cesan, Escelsa - Nos autos 
destes processos devem constar a apuração da responsabilidade do condutor, os boletos/faturas 
para autenticação ou conta crédito para depósito bancário, bem como, a autorização para o 
pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro. 
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9.8 Telefonia Fixa/Móvel e Internet - Deve ser averiguada a regularidade fiscal do prestador de 
serviço, informação do empenho, conta débito e crédito, nota Fiscal devidamente atestada pelo 
Gestor do Contrato, bem como, autorização do pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor 
Administrativo e Financeiro. 
 
10. Processos Judiciais 
 
10.1 Honorários/Custas - Nos autos devem constar Ofício da Vara ou Intimação/Notificação, cópia 
da ordem judicial ou sentença judicial, nome e identificação do perito ou advogado ou guia de 
custas, manifestação da Procuradoria Geral do IPS pela regularidade de pagamento, empenho e 
autorização de pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro. 
 
10.2 Requisições de Pequenos Valores e Precatórios - Ofício da Vara ou Tribunais, cópia da 
sentença judicial, manifestação da Procuradoria Geral do IPS pela regularidade de pagamento, 
empenho e autorização para pagamento pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e 
Financeiro. 
 
10.3 Além das regulamentações legalmente instituídas, deverão ser obedecidas as normas do 
Tribunal de Contas do Estado no que se refere à gestão de recursos.  
 
10.4 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente pelo IPS e 
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno. 
 
11. SIGLAS 
 
DAF-Diretor Administrativo e Financeiro 
CI – Comunicação Interna 
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  
CND: Certidão Negativa de Débito 
INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social  
OP: Ordem de Pagamento 
PIS: Programa de Integração Social 
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