MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a tramitação de processos no âmbito da
Administração e da Controladoria.
A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, pela Resolução
TCE/ES nº 227/2011 e pela IN-CGM 001/2013 e Considerando a regra prevista no art. 5º
da Lei 8.666/1993;
Considerando a necessidade de dar celeridade aos processos administrativos de
liquidação e pagamento de despesas;
Considerando a necessidade de analisar adequadamente os processos, sem
atropelos de tempestividade.
RESOLVE:
Art. 1º - O processo administrativo só se iniciará mediante protocolização no
SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO (SPE) da prefeitura, sob numeração exclusiva,
devendo ser instruído conforme as INs da Controladoria Geral do Município.
Parágrafo Primeiro – Caberá a cada órgão/setor da Administração, por meio de
servidor designado junto ao SPE, a tramitação processual posterior à protocolização.
Parágrafo Segundo – Quando for protocolizado documento referente a algum
processo em tramitação nesta Administração, caberá ao setor de PROTOCOLO encaminhar
corretamente o documento para o setor/órgão onde o processo se encontrar, ressaltando
que o número do protoloco será distinto do número do processo.
Parágrafo Segundo - Quando for protocolizado documento referente a algum
processo em tramitação nesta Administração, caberá ao setor de PROTOCOLO encaminhálo ao setor/órgão correspondente, já apensado (digitalmente) ao processo já existente.
(Redação dada pela IN-CGM 033/2015, de 29 de Abril de 2015).
Parágrafo Terceiro – O processo de Pedido de Pagamento receberá número
individualizado, independentemente do número do processo administrativo que o gerou.
Art. 2º - Os processos para tramitar na Controladoria obedecerão aos seguintes
procedimentos:
I – Antes do recebimento neste órgão de controle, haverá verificação do
cumprimento das IN-CGM pertinentes ao tipo processo que se pretende análise;
II – Serão despachados cronologicamente conforme a ordem de entrada;
III – Os relatórios técnicos deste órgão serão emitidos nas datas determinadas
em distribuição realizada pelo Controlador Geral ou por quem este indicar;
IV – Deverão conter despacho de encaminhamento à Controladoria motivando e
justificando o pedido de análise. (Excluido pela IN-CGM 033/2015, de 29 de
Abril de 2015).
Art.2º - O processo encaminhado à Controladoria Geral deverá conter despacho ou
parecer, indicando as razões do encaminhamento e o que se deseja, expressando fato ou
ato certo e determinado contido nos autos ou a ele corelacionado. (Redação dada pela INCGM 033/2015, de 29 de Abril de 2015).
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Art. 3º - Os processos que tiverem caráter de urgência junto à Controladoria,
deverão ter pedido e encaminhamento do Gabinete do Prefeito através de memorando
juntado aos autos (Anexo I).
Art. 4º - Para fins de cumprimento do Art. 1º, caberá ao Secretário de cada pasta
solicitar, por memorando interno, ao Secretário de Administração, a inclusão, alteração e
exclusão do(s) servidor(es) que terá(ão) acesso ao Sistema de Protocolo Eletrônico.
Art. 5º - Os processos anteriores à vigência desta IN deverão ser protocolizados
pelo setor de PROTOCOLO, quando o processo lhe for entregue para andamento, desde que
o setor emita uma certidão deste ato.
Art. 6º - Todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho
pelo setor/órgão/Secretaria remetente.
Art. 6º - Todos os processos devem ser identificados por Etiqueta Alusiva ao tema
(Anexo II), a serem afixadas nas capas dos mesmos, assim como, todos os
encaminhamentos devem ser proferidos por meio de despacho. (Redação dada pela INCGM 033/2015, de 29 de Abril de 2015).
Art. 7º - O descumprimento desta IN-CGM implica na apuração de responsabilidade
com a aplicação das penalidades previstas nas normativas municipais.
Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 15 de Janeiro de
2014, revogando-se as disposições em contrário.
Piúma/ES, 02 de Dezembro de 2013.
49º Aniversário da Emancipação Política
Samuel Zuqui
Prefeito Municipal

Ricardo Rios do Sacramento
Controlador Geral Municipal

Anexos
1 – Anexo I – Memorando
2 – Anexo II – Etiqueta - (Inserido pela IN-CGM 033/2015, de 29 de Abril de 2015).
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ANEXO I
Piuma-ES, _______ de ________________de 2013.
Memorando Nº _______/2013
Gabinete do Prefeito
Assunto: Solicita urgência na tramitação de processo junto à Controladoria

Ilmo. Senhor
Controlador,

Solicito, com fundamento no art. 3º da IN-CGM 004/2013, urgência na
tramitação do Processo nº ____________ em razão da necessidade de agilizar a solução do mesmo.

Estou ciente de que a medida vai interferir no andamento cronológico da
tramitação dos processos desse Órgão de Controle, mas a urgência se justifica por se tratar de
assunto relevante ao município.

Atenciosamente,

Samuel Zuqui
Prefeito Municipal
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Anexo II
(Inserido pela IN-CGM 033/2015, de 29 de Abril de 2015).

OP: _______ a _______
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA REQUERENTE

IN-CGM:
Processo Administrativo:

2015

Objeto do Processo:
Interessado(a):
Data: 29 de Abril de 2015

OP: _______ a _______
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA REQUERENTE

IN-CGM:
Processo Administrativo:

2015

Objeto do Processo:
Interessado(a):
Data: 29 de Abril de 2015
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