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1. Finalidade: 

 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, para a contratação 

e controle das operações de crédito, avais e garantias. 

 

2. Abrangência: 

 

Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

 

Constituição Federal de 1988 

Lei Federal 8666/1993 

Lei Federal 10520/2002 

Lei Complementar 101/2000 

Instrução Normativa STN nº 01/97 

Lei Federal nº 9.452/97 



                                                                                                                                    
 

Lei Federal nº 4.320/64 

Decreto Federal nº 6.170/2007 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 – 507/2011 

Decreto Federal nº 93.872/1986 

 

4. Conceitos: 

 

Operações de Crédito – compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 

e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a 

termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 

derivativos financeiros. Equipara-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de 

dívidas. 

Concedente - órgão responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos 

créditos orçamentários destinados à execução do objeto da Operação de Crédito. 

Creditado - órgão da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem como 

entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a Concedente pactua a execução de plano de trabalho, 

projeto/atividade ou evento mediante a celebração do contrato de operações de crédito. 

Contrapartida - parcela de recursos próprios que o creditado aplica na execução do objeto do contrato de 

operações de crédito, se o mesmo assim exigir. 

Objeto – o produto do contrato, observados o plano de trabalho e as suas finalidades. 

5. Competência e Responsabilidades: 

 

Compete à Secretaria de Fazenda e Controladoria Geral do Município controlar e acompanhar a execução da 

presente Norma de Procedimento. 

 

 

6. Procedimentos: 

 

6.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO 

 

6.1.1 - Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.1.1.1 – Identifica as possíveis fontes de recursos financeiros e programas de Financiamento; 

6.1.1.2 - Avalia  as áreas prioritárias , juntamente com a Coordenadoria de Governo – CG e o Gabinete do 

Prefeito – GP, para a contratação de crédito de acordo com o Plano Plurianual – PPA e outros investimentos 

de interesse do Município;  

6.1.1.3 - Repassa a demanda relativa à operação de crédito á Secretaria específica, e solicita a elaboração 

de projeto para captação de recursos; 

 

6.1.2 – Secretaria Executora 

6.1.2.1 - Recebe  a demanda, elabora o projeto básico e parecer técnico para a operação de crédito; 



                                                                                                                                    
 

6.1.2.2 – Encaminha, oficialmente, o projeto básico e as demais documentações pertinentes à Coordenadoria 

de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC;  

 

6.1.3 - Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.1.3.1 - Recepciona   o projeto, o parecer técnico e demais documentações relativas à Operação de Crédito; 

6.1.3.2 – Avalia, juntamente com a Secretaria de Fazenda – SEFA, a viabilidade financeira do município para 

fins de capacidade de endividamento; 

6.1.3.3 – Elabora e cadastra/preenche, junto à secretaria gestora, a Carta Consulta e/ou Roteiro de 

Elaboração de Projeto, conforme Sistemática do Gestor da Aplicação e/ou Agente Financeiro e encaminha 

para análise; 

6.1.3.4 - Acompanha junto ao Gestor da Aplicação e/ou Agente Financeiro o enquadramento/seleção da 

proposta; 6.1.3.5 – Informa a Secretaria Gestora da área de investimento o enquadramento/seleção da 

proposta; 

6.1.3.5 – Providencia, em conjunto com a Secretaria gestora da área de investimento, os documentos para 

validação da proposta pelo Agente Financeiro, se necessário; 

6.1.3.7 – Acompanha junto ao Gestor da Aplicação e/ou Agente Financeiro a emissão do Termo de 

Habilitação. 

 

6.1.4 - Secretaria de Fazenda - SEFA 

6.1.4.1. Emite cronograma de pagamento e o cronograma de liberação do projeto e remete via processo à 

Procuradoria Geral do Município - PROGER para verificação das condições legais e emissão de parecer 

jurídico; 

 

6.1.5 - Procuradoria Geral do Município - PROGER 

6.1.5.1 - Avalia as condições legais, emite o parecer jurídico, juntamente com a Controladoria Geral do 

Município - CGM, Secretaria Municipal de Fazenda - SEFA e GP - Gabinete do Prefeito, e remete os autos à 

Divisão de Atos Oficiais; 

6.1.5.2 – Elabora o Projeto de Lei Autorizativo; 

6.1.5.3 – Encaminha os autos ao Gabinete do Prefeito para assinatura;  

 

6.1.6 – Gabinete do Prefeito – GP 

6.1.6.1 - O Chefe do Poder Executivo assina o Projeto de Lei encaminha para a Câmara Municipal da Serra 

para aprovação 

6.1.7 – Câmara Municipal da Serra 

6.1.7.1 – Aprova o Projeto de Lei por meio de votação na Sessão de Vereadores e encaminha o Projeto de 

Lei (aprovado) ao Gabinete do Prefeito para sancionar. 

 

6.1.8 – Gabinete do Prefeito - GP 

6.1.8.1 - O Chefe do Poder Executivo sanciona a Lei encaminha a Divisão de Atos Oficiais para a publicação 

no Diário Oficial. 

 



                                                                                                                                    
 

6.1.9 – Divisão de Atos Oficiais – GP/DCA 

6.1.9.1 – Publica a Lei no Diário Oficial e encaminha o processo para a CG/CACC; 

 

6.1.10 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

 6.1.10.1 - Recebe o processo, encaminha toda a documentação necessária àa instituição financeira, a fim de 

formalizar a operação pretendida e protocolo de intenções para posterior envio à Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, que verificará a documentação;  

I - A STN recepcionará o processo e caso as documentações estejam em desacordo com a legislação de 

regência, poderá restituir o processo ao Ente para que este corrija as pendências no prazo de até 60 dias 

corridos;  

II - Corrigidas as pendências, o Ente reencaminhará o processo para a STN;  

III - No prazo de até 10 dias, a STN manifestará sobre a análise do processo.  

6.1.10.2 - Caso a STN aprove a contratação, o Município formalizará o Termo de Operação de Crédito junto à 

instituição financeira. 

6.1.10.3 – Elabora Ofício Autorizativo, para que caso o Município não efetue o pagamento, a instituição 

financeira estará autorizada a fazer o débito em conta corrente e solicita a assinatura do Chefe do Executivo. 

 

6.1.11 – Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito (GP/CH) 

6.1.11.1 - Providencia a assinatura no Termo de Operação de Crédito e no Ofício Autorizativo. 

6.1.11.2 - Encaminha à CG/CACC. 

 

6.1.12 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC  

6.1.12.1 - A CG/CR solicita abertura de conta específica à SEFA/DF; 

 

6.1.13– Departamento Financeiro – SEFA/DF 

6.1.13.1 – Encaminha a solicitação ao banco (Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), por 

meio de Ofício com a assinatura do Diretor do Departamento Financeiro e do Secretário de Fazenda. 

6.1.13.2 – Após a abertura de conta pelo Agente Bancário a SEFA/DF informa à Divisão de Tomada e 

Prestação de Contas – SEFA/DC/DTPC o número da conta.  

6.1.13.3 – Após a abertura da conta bancária pelo Agente Bancário a SEFA/DF informa a Coordenadoria de 

Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC que a Conta Bancária encontra-se 

devidamente aberta para movimentação. 

 

6.1.14 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 
6.1.14.1 – Registra o Contrato (Termo de Operação de Crédito) em cartório e publica no Diário Oficial.  

6.1.14.2 - Encaminha o Termo de Operação de Crédito assinado pelo representante legal do Município para o 

órgão Concedente. 

6.1.14.3 - Arquiva no setor uma via original do Termo de Operação de Crédito e anexa uma cópia no 

processo administrativo. 

6.1.14.4 - Acompanha a liberação dos recursos na conta vinculada e providencia a notificação aos partidos 

políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Município. 



                                                                                                                                    
 

6.1.14.5 – Comunica formalmente a Secretaria Executora o recebimento dos recursos. 

6.1.14.6 – Comunica formalmente a Controladoria Geral o recebimento dos recursos, com o número da conta, 

Secretaria e número do Operação de Crédito. 

 

6.1.15 – Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) 

6.1.15.1 – Providencia os registros e controles contábeis. 

6.1.16 – Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.1.16.1 - Providencia a aplicação dos recursos no mercado financeiro, de acordo com legislação vigente. 

 

6.2 - OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA  

 

6.2.1 - Inicialmente o Município deverá contatar a instituição financeira a fim de negociar as condições da 

operação pretendida, observando os limites e condições previstas na legislação em vigor;  

 

6.2.2 - Definidas as condições da operação, a instituição financeira escolhida adotará as providencias 

cabíveis relativas ao contingenciamento do crédito ao setor público, estabelecido pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e operacionalizado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), na condição de entidade 

executiva do CMN;  

 

6.2.3 - Atendidas todas as condições relativas ao contingenciamento do crédito ao setor público, o BACEN 

comunicará à instituição financeira a aprovação do protocolo de intenções.  

 

6.2.4 - Somente após a aprovação do protocolo de intenções, a Coordenadoria de Administração de 

Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC remeterá toda a documentação necessária para a 

realização da operação a uma das Gerências do STN;  

 

6.2.5 - A STN solicitará ao BACEN que promova a realização do leilão da taxa de juros da operação, após a 

verificação da documentação do ente público.  

 

6.2.6 - A instituição ganhadora do leilão, antes da contratação da operação, deverá encaminhar ao BACEN 

declaração assinada pelo representante da instituição Financeira e pelo Chefe do Poder Executivo.  

 

6.2.7 - Após encaminhada a declaração, o Chefe do Poder Executivo poderá contratar a operação.  

 

6.3 – EXECUÇÃO 

 

6.3.1 – Secretaria Executora 

6.3.1.1 - Recebe o processo com o Termo de Operação de Crédito e Plano de Trabalho aprovado. 

6.3.1.2 - Indica formalmente o responsável pela gestão da Operação de Crédito e dá ciência ao Gestor. 

 

6.3.2 – Gestor da Operação de Crédito 



                                                                                                                                    
 

6.3.2.1 - Executa e acompanha a Operação de Crédito, conforme Plano de Trabalho e cronograma de 

desembolso, observando o prazo de vigência. 

6.3.2.2 - Solicita à SEFA/DC a senha de acesso para consulta do Relatório de movimento de conta bancária e 

faz o seu acompanhamento. 

6.3.2.3 - Providencia o cadastramento do Termo da Operação de Crédito no Sistema de Contratos do 

Município e anexa ao processo o espelho da Operação de Crédito. 

6.3.2.4 - Providencia a contratação de bens e serviços previstos no Plano de Trabalho, informando as fontes 

de recursos. 

6.3.2.5 - Providencia relatórios parciais, conforme sistemática do órgão Concedente. 

6.3.2.6 - Providencia, caso necessário, reformulação do plano de trabalho e a prorrogação da vigência, sob 

supervisão da CG/CACC. 

 

6.3.3 – Secretaria Executora 

6.3.3.1 - Mantém organizados, ordenados e separados, os processos e documentos relacionados a cada 

Operação de Crédito. 

 

6.4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

 

6.4.1 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.1.1 - Providencia a relação de pagamentos efetuados. 

6.4.1.2 - Solicita à SEFA/DF a desaplicação dos recursos, através de Ofício, informando o término de vigência 

do Operação de Crédito, com autorização do Ordenador de Despesa. 

6.4.1.3 - Anexa o Ofício no processo principal. 

 

6.4.2 – Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.4.2.1 - Desaplica os recursos e comunica ao Gestor da Operação de Crédito. 

 

6.4.3 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.3.1 - Verifica no Relatório de movimento de conta bancária a desaplicação do recurso. 

6.4.3.2 - Providencia o preenchimento dos demais formulários de prestação de contas, de acordo com a 

sistemática do órgão Concedente. 

6.4.3.3 - Solicita à SEFA/DF, no processo principal, a devolução do saldo, através do preenchimento da guia 

de recolhimento, com autorização do Ordenador de Despesa. 

 

6.4.4 – Departamento Financeiro (SEFA/DF) 

6.4.4.1 - Devolve o saldo e encaminha o processo para o Gestor do Operação de Crédito. 

 

6.4.5 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.5.1 - Solicita à SEFA/DC, extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª parcela até o último 

pagamento e conciliação bancária, quando for o caso. 

 



                                                                                                                                    
 

6.4.6 – Departamento de Contabilidade (SEFA/DC) 

6.4.6.1 - Providencia o extrato da conta bancária do período do recebimento da 1ª parcela até o último 

pagamento e conciliação bancária, quando for o caso, e encaminha para o Gestor da Operação de Crédito. 

 

6.4.7 – Gestor da Operação de Crédito 

6.4.7.1 - Conclui a prestação de contas, encaminha para Ordenador de Despesa para assinatura. 

6.4.7.2 - Encaminha a prestação de contas para CG/CACC, para conferência. 

 

6.4.8 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.4.8.1 - Confere a prestação de contas, encaminha para GP/CH para assinatura. 

 

6.4.9 – Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito (GP/CH) 

6.4.9.1 - Providencia a assinatura da Prestação de Contas e encaminha para CG/CACC. 

 

6.4.10 – Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

6.4.10.1 - Envia a prestação de contas para o órgão Concedente. 

6.4.10.2 - Anexa ao processo principal o ofício de encaminhamento. 

6.4.10.3 - Acompanha o recebimento e aprovação da prestação de contas. 
6.4.10.4 - Registra no processo principal a aprovação pelo órgão Concedente. 

6.4.10.5 - Anexa ao processo principal o relatório de prestação de contas. 

6.4.10.6 - Dá ciência a Secretaria Executora da aprovação da prestação de contas. 

6.4.10.7 – Mantém arquivado o processo principal e a prestação de contas, por um período de 10 (dez) anos, 

contado da data em que foi aprovada a prestação de contas. 

 

6.4.11 – Secretaria Executora 

6.4.11.1 – Mantém, organizados, ordenados e separados, os processos e demais documentos relacionados a 

cada Operação de Crédito por um período de 10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a 

prestação de contas. 

 

7. Considerações Finais: 

 

7.1 - A Secretaria Executante realizará o acompanhamento das operações contratadas conforme a execução 

dos projetos e a Coordenadoria de Administração de Convênios e Captação de Recursos – CG/CACC 

acompanhará os desembolsos realizados para atender aos projetos em execução;  

7.2 - Todo pedido de contratação de operação de credito deverá ter como anexo um parecer de seus órgãos 

técnico financeiro e jurídico, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 

operação;  

7.3 - Deverá existir prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 

créditos adicionais ou em lei especifica;  

7.4 - Conter inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto 

no caso de operações por antecipação de receitas;  

7.5 - Atender aos demais incisos e parágrafos dos art. 32 e 33 da Lei Complementar 101 de 2000. 
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anexa uma cópia no 

processo administrativo 

Acompanha a liberação 
dos recursos na conta 

vinculada e providencia 
a notificação aos 
partidos políticos, 

sindicatos de 
trabalhadores e 

entidades empresariais, 
com sede no Município 

Comunica formalmente a 
Secretaria Executora o 

recebimento dos 
recursos e a 

Controladoria Geral o 
recebimento dos 

recursos, com o número 
da conta, Secretaria e 

número do Operação de 
Crédito 

FIM 
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INÍCIO 

OPERAÇÃO DE 
ANTECIPAÇÃO DE 

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA 

Recebe o processo com o 
Termo de Operação de 

Crédito e Plano de 
Trabalho aprovado 

Indica formalmente o 
responsável pela gestão 

da Operação de Crédito e 
dá ciência ao Gestor. 

Executa e acompanha 
a Operação de Crédito, 

conforme Plano de 
Trabalho e cronograma 

de desembolso, 
observando o prazo de 

vigência. 

Solicita à SEFA/DC a 
senha de acesso para 
consulta do Relatório 

de movimento de conta 
bancária e faz o seu 
acompanhamento 

Providencia o 
cadastramento do 

Termo da Operação de 
Crédito no Sistema de 
Contratos do Município 
e anexa ao processo o 
espelho da Operação 

de Crédito. 

Providencia relatórios 
parciais, conforme 

sistemática do órgão 
Concedente 

Providencia, caso 
necessário, 

reformulação do plano 
de trabalho e a 
prorrogação da 
vigência, sob 
supervisão da 

CG/CACC 

Mantém organizados, 
ordenados e 

separados, os 
processos e 
documentos 

relacionados a cada 
Operação de Crédito 

FIM 

Providencia a 
contratação de bens e 
serviços previstos no 
Plano de Trabalho, 

informando as fontes 
de recursos. 
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INÍCIO 

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS FINAL 

Providencia a relação de 
pagamentos efetuados 

Solicita à SEFA/DF a 
desaplicação dos 

recursos, através de 
Ofício, informando o 

término de vigência do 
Operação de Crédito, com 
autorização do Ordenador 

de Despesa 

Desaplica os recursos 
e comunica ao Gestor 

da Operação de 
Crédito 

Verifica no Relatório de 
movimento de conta 

bancária a 
desaplicação do 

recurso 

Anexa o Ofício no 
processo principal 

Providencia o 
preenchimento dos 

demais formulários de 
prestação de contas, 

de acordo com a 
sistemática do órgão 

Concedente 

Solicita à SEFA/DF, no 
processo principal, a 
devolução do saldo, 

através do 
preenchimento da guia 
de recolhimento, com 

autorização do 
Ordenador de Despesa 

Devolve o saldo e 
encaminha o processo 

para o Gestor do 
Operação de Crédito 

Solicita à SEFA/DC, 
extrato da conta 

bancária do período do 
recebimento da 1ª 

parcela até o último 
pagamento e 

conciliação bancária, 
quando for o caso 

Providencia o extrato 
da conta bancária do 

período do recebimento 
da 1ª parcela até o 
último pagamento e 
conciliação bancária, 
quando for o caso, e 
encaminha para o 

Gestor da Operação de 
Crédito 

Conclui a prestação de 
contas, encaminha 
para Ordenador de 

Despesa para 
assinatura 

Encaminha a 
prestação de contas 
para CG/CACC, para 

conferência 

Confere a prestação 
de contas, encaminha 

para GP/CH para 
assinatura 
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Providencia a assinatura 
da Prestação de Contas e 

encaminha para 
CG/CACC 

Envia a prestação de 
contas para o órgão 

Concedente 

Mantém, organizados, 
ordenados e separados, 
os processos e demais 

documentos 
relacionados a cada 
Operação de Crédito 
por um período de 10 

(dez) anos, contado da 
data em que foi 

aprovada a prestação 
de contas 

Anexa ao processo 
principal o ofício de 
encaminhamento 

Acompanha o 
recebimento e 

aprovação da prestação 
de contas 

Registra no processo 
principal a aprovação 

pelo órgão Concedente 

Anexa ao processo 
principal o relatório de 
prestação de contas 

Dá ciência a Secretaria 
Executora da aprovação 
da prestação de contas 

Mantém arquivado o 
processo principal e a 

prestação de contas, por 
um período de 10 (dez) 
anos, contado da data 
em que foi aprovada a 
prestação de contas 

FIM 
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