
PORTARIA Nº 058/93, DE 30 DE ABRIL DE 1993.

APROVA  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  Nº  002/93  DISPONDO
SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
NAS  UNIDADES  CENTRAIS  E  DESCENTRALIZADAS  DA
AUTARQUIA E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

O  DIRETOR-GERAL  O  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA  -  IMA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  de  conformidade  com
preceitos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de janeiro de 1964, Decreto nº 14.203, de 24 de
dezembro de 1971 e Decreto nº 24.864, de 22 de agosto de 1985,

RESOLVE:

Art.  1º -  Fica aprovada a Instrução Normativa nº 002/93, que
estabelece competências, procedimentos e prescrições a serem obedecidos no âmbito da
autarquia, na movimentação, aplicação e prestação de contas de recursos financeiros e
orçamentários.

Art. 2º - A Instrução Normativa nº 002/93 e respectivos anexos,
passam a fazer parte integrante desta Portaria.

Art.  3º  -  Fica  a  Divisão  Administrativa  e  Financeira  -  DAF,
incumbida de,  no  prazo de trinta  (30)  dias,  implantar  no seu  tipo,  os  procedimentos  e
instrumentos  determinados  pela  presente  Portaria,  bem como os  respectivos  controles,
providenciando, para tanto, elaboração de formulários, manuais de orientação, mobilização,
treinamento do pessoal envolvido e demais providências de sua competência, que forem
consideradas necessárias.

Art.  4º  -  Ficam  os  Delegados  Regionais  e  os  Chefes  de
Escritórios Seccionais responsáveis pelo fiel e integral cumprimento das disposições desta
Portaria  nas  unidades  sob  sua  jurisdição,  comunicando  à  Auditoria  e  à  Divisão
Administrativa e Financeira, quaisquer irregularidades que constatem ou tenham notícia,
para a devida apuração.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 30 de abril de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/93

A  presente  instrução,  de  natureza  deliberativa  e  normativa,  tem  por
finalidade estabelecer procedimentos,  condições básicas e instrumentos a
serem  obedecidos  e  adotados  por  todas  as  unidades  da  administração
central e descentralizada do IMA, na movimentação e aplicação de recursos
financeiros  da  autarquia  repassados  para  a  realização  das  despesas
programadas,  indispensáveis  à  manutenção dos respectivos  serviços  e  à
execução de programas de trabalho de sua responsabilidade.

I - DA PROGRAMAÇÃO

 Art. 1º - A Programação Financeira ou previsão mensal de custeio da Delegacia Regional,
que abrangerá a previsão também mensal de custeio dos Escritórios Seccionais a
ela  subordinados,  será  da  responsabilidade  do  seu  respectivo  titular,  e  dela
constarão:  o  nome  do  Delegado,  que  será  responsável  pela  realização  das
despesas e sua prestação de contas, o mês e o ano a que se destina.

 Art. 2º - Sendo a Programação Financeira, o documento básico para a análise e fixação de
valores  a  serem  liberados  por  item  de  despesa,  através  da  emissão  dos
empenhos respectivos, deverá ela estar no escritório central do IMA, até o dia 20
de cada mês anterior ao de sua execução, sob pena de não liberação e remessa
dos recursos  para  a  Delegacia  Regional  faltosa e  responsabilização da chefia
respectiva, na proporção dos danos que a omissão der causa.

II - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO IMA

 Art.  3º  -  Os recursos financeiros  ou limites de crédito atribuídos mensalmente a  cada
Delegacia  Regional  deverão  permanecer  em  conta  corrente  em  nome  do
INSTITUTO  MINEIRO DE AGROPECUÁRIA/CUSTEIO  -  DR (nome  da  cidade
sede), em bancos oficiais do Estado de Minas Gerais - BEMGE e CREDIREAL,
pela ordem e, na falta de ambos, n Banco do Brasil.

 Art. 4º - As contas bancárias mencionadas no artigo anterior serão movimentadas, sempre,
pelo Delegado Regional e um servidor administrativo (efetivo ou estável do IMA )
de preferência conhecedor das rotinas administrativas e financeiras da autarquia
ou, na falta deste, por servidor efetivo ou estável do IMA, lotado na D.R..

§ 1º - Para os casos de ausência legal ou eventual de um dos titulares da
movimentação  da  conta  bancária,  conforme  está  estipulado  no  “caput”,  será
designado um terceiro  servidor  efetivo ou estável  do IMA,  lotado na DR,  com
prioridade  para  o  Assistente  Técnico  nas  unidades  que  já  possuem  o  cargo
provido ou quando ocorrer a designação, como substituto eventual de qualquer
dos titulares.

§ 2º  -  Os servidores mencionados no artigo e no § 1º  serão credenciados
mediante indicação conjunta do Delegado, do Chefe da DAF e do Diretor Técnico,
com homologação do Diretor Geral.



§ 3º - É vedado o credenciamento de funcionários ou servidores estranhos ao
quadro do IMA  para movimentação de conta bancária.

 Art. 5º - Na hipótese de, atendendo ao interesse do IMA a juízo da Administração Central,
serem os Escritórios Seccionais incluídos na exigência de aplicarem recursos do
IMA a  eles  repassados,  somente  através  da  implantação  e  movimentação  de
conta  bancária  de  CUSTEIO,  observar-se-ão,  para  tanto,  os  mesmos
procedimentos estabelecidos para as Delegacias Regionais.

III - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ADIANTAMENTOS

 Art. 6º - Os recursos mensalmente repassados às Delegacias Regionais e aos Escritórios
Seccionais, serão aplicados em estrita observância das normas pré-estabelecidas
de classificação de despesas, de limites e prazos de utilização.

 Art. 7º - A cada despesa paga com recurso de IMA, deverá corresponder um documento
legal hábil (vide capítulo IV, Da Documentação) que deverá cruzar com cheque de
igual  valor  emitido  nominalmente,  devidamente  escriturado  no  formulário
CONTROLE MENSAL DE CHEQUES, modelo do Anexo I, observadas as ordens
numérica e cronológica da documentação.

§ 1º - O Controle mensal de Cheques, de trata o artigo será colecionado em
pasta própria do arquivo da DR, para efeito de consultas e verificações, a qualquer
tempo.

§ 2º - Em se tratando de um só fornecedor e diversos fornecimentos, como por
exemplo, Posto de Gasolina, poderá ser emitido um só cheque, correspondente ao
total das Notas de Abastecimento, desde que em cada documento constem as
informações individualizadas dos veículos abastecidos.

 Art.  8º  -  O  (s)  cheque  (s)  referente  (s)  a  adiantamentos  para  viagem  na  forma  do
regulamento  próprio  ou  a  repasse  mensal  para  Escritório  Seccional,  serão
emitidos à vista de NOTA PROVISÃO DE CHEQUE, conforme modelo constante
do Anexo II, preenchida em duas (02) vias e de acordo com instruções no seu
verso, devendo a 1º via permanecer apensa à documentação de despesas da DR
até a prestação de contas pelo (s) favorecido (s), passando, posteriormente, para
o  arquivo  financeiro  da  DR  e,  a  2º  via,  entregue  ao  servidor  favorecido  ou
responsável pela utilização do adiantamento, para controle de valores e de prazos
para prestação de contas.

 Art. 9 - É vedada, sob qualquer hipótese, a emissão de cheque ao portador, de cheque
sem a cobertura de documentação legal e sem a necessária provisão de fundos.

Parágrafo Único -  O descumprimento do estabelecido no artigo, motivará a
exoneração do responsável  em cargo em comissão,  sem prejuízo das demais
medidas previstas na legislação pertinente e no Estatuto dos Funcionários Público
Civis do Estado.



IV - DA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS

 Art. 10º - Na consecução de seus objetivos a autarquia, pela sua condição de pessoa
jurídica de direito público, sujeita-se à prestação de contas formal de suas receitas
e de seus gastos, através, basicamente, de documentação financeira, revestida
dos requisitos essenciais de legalidade e de moralidade.

 Art. 11 - A comprovação de despesa com DIÀRIAS DE VIAGEM será feita de acordo com
os documentos e procedimentos definidos no regulamento próprio, acrescidos da
apresentação  do  Relatório  Técnico,  aprovado  pela  Chefia  que  autorizou  a  (s)
viagem (s).

 Art. 12 - Até que a autarquia disponha dos meios essenciais à formulação de política de
compras  e  verificando-se  a  necessidade  de  aquisições  descentralizadas  de
determinados bens classificados em MATERIAL DE CONSUMO, estas aquisições
deverão obedecer aos seguintes requisitos e procedimentos:

a)  -  realização  de  pesquisa  de  preços  no  comércio  local,  no  mínimo  de  três
(03)fornecedores, comprovadamente, para as compras de valor superior a
uma (01) UPFMG, utilizando-se, para tanto, o formulário “Pesquisa Rápida
de Preços”, constante de Anexo nº III, não se admitindo o fracionamento de
compra do mesmo bem; 

b) -  sendo a NOTA FISCAL o documento legal e fiscal, exigido para as vendas e
fornecimento  de  mercadorias  ou  serviços  prestados,  é  ,  também  o
documento indispensável para a comprovação de despesas realizadas, uma
vez observados os requisitos mínimos exigidos por lei,  inclusive a devida
quitação mediante carimbo de RECEMBEMOS com assinatura do recebedor
habilitado  e,  posteriormente,  escriturada  no  controle  mensal  de  cheques
emitidos, conforme dispõe o Art. 7º da presente Instrução Normativa;

c)  -  as  NOTAS  AVULSAS,  NOTA  FISCAL  SIMPLIFICADA  e  o  CUPOM  DE
MÁQUINA  REGISTRADORA,  que  não  são  documentos  hábeis  para
comprovar despesas operacionais, somente serão admitidos nos casos de
localidades onde, comprovadamente, não haja nenhuma firma do ramo que
possa emitir NOTA FISCAL;

d)  -  COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIEMNTO DE VEÍCULOS
OFICIAIS – considerando o vulto destas despesas, o IMA deverá implantar
sistema  especial  de  administração  e  controle  de  abastecimento  e
manutenção da frota; até a provação de norma nesse sentido, prevalecem,
em  caráter  precário,  os  procedimentos  atualmente  em  prática,  a  saber:
comprovação de abastecimento ou de compra de lubrificantes e despesas de
borracharia  através  de  NOTA  FISCAL  SIMPLIFICADA  ou  NOTA  DE
FORNECIMENTO,  impressa  em  nome  da  firma  fornecedora,  posto,  etc,
numeradas arabicamente, contendo de forma clara a data, as espécies e as
quantidades fornecidas, a placa do veículo e quilometragem constante do



odômetro, no momento do abastecimento e a quitação mediante assinatura
sobre carimbo RECEBEMOS ou declaração manuscrita;

e) -  tratando-se de comprovante de abastecimento isolado, freqüente em viagens,
este,  além  da  anotação  da  data,  do  modelo  e  placa  do  veículo  e  sua
quilometragem, deverá conter também a quitação, feita através do carimbo
RECEBEMOS ou declaração manuscrita e assinatura do responsável pelo
recebimento (gerente, frentista, etc.).

 Art. 13º - A comprovação de despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS será feita
através dos seguintes documentos;

a - NOTA FISCAL;

b - RECIBO OU IMPRESSO PERSONALIZADO DA FIRMA - para o caso de
pessoa jurídica isenta de nota Fiscal, desde que conste do documento a
legislação concedente da isenção ou visto da Prefeitura Municipal;

c - AVISO DE DÉBITO  ou outro comprovante de despesa bancária;

d - CONTA IMPRESSA quitada, para as despesas de utilidade pública;

e - PASSAGEM ou comprovante correspondente, para as viagens de ônibus,
travessia de balsa e pedágio, desde que acompanhada de justificativa do
objetivo  da  viagem,  devidamente  aprovada  pelo  Delegado  ou  Chefe
respectivo;

f  -  CONHECIMENTO DE CARGA, nas despesas de fretes  e  carretos  de
mercadorias de interesses do serviço;

g - RECIBO IMPRESSO ou datilografado para o caso de despesa de serviço
não prevista nesta instrução, cujo prestador não disponha de nota Fiscal
ou documento que a substitua.

 Art. 14º - Tanto nos casos de compras de Materiais de Consumo como de Serviços, os
documentos serão emitidos em nome do “Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA” - C.G.C. nº 65.179.400/001-51 - Inscrição Estadual isento e o endereço da
unidade que realiza a despesa.

 Art. 15º - Em nenhuma hipótese serão aceitos comprovantes de despesa COM RASURAS,
os quais se incluídos em processos de prestação de contas, serão “glosados”,
devolvidos ao 


