
 

 

 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N° 01/2021 – CGM/SEMAD 

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.   

 

Dispõe sobre orientações aos Órgãos/ Entidades do Poder 

Executivo Municipal quanto à adoção de procedimentos 

decorrentes da contratação de pessoal, sob a forma de 

contratação indireta.  

 

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 

 

CONSIDERANDO as competências da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, 

quanto à normatização, acompanhamento, sistematização e a padronização dos procedimentos de 

fiscalização, auditoria e avaliação de gestão, conforme dispõe a Lei Complementar nº 141, de 28 

de agosto de 2014 e o Decreto Municipal nº 10.443, de 04 de setembro de 2014; 

 

CONSIDERANDO as competências da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

- SEMAD, quanto ao controle e o acompanhamento dos gastos públicos e a modernização da 

gestão da Administração Pública Municipal, de forma a garantir a melhoria contínua e a inovação, 

conforme dispõe a Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal nº 

11.798, de 15 de agosto de 2019; 

 

CONSIDERANDO a portaria STN nº 377, de 08 de julho de 2020, que estabelece prazos para a 

definição de rotinas e contas contábeis, bem como classificações orçamentárias para 



operacionalização do item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais 

(MDF), aprovado pela Portaria STN nº 286, de 07 de maio de 2019, e alterações posteriores. 

 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, especificamente no 

tocante aos dispositivos que alteraram a Lei de Complementar nº 101, de 04 de maio 2000; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 45799/2020/ME, que trata das orientações a respeito 

do registro dos valores das despesas com pessoal, das organizações da sociedade civil que atuam 

na atividade fim do ente da federação e que recebam recursos financeiros da administração pública; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 30805/2021/ME, que trata dos Esclarecimentos acerca 

da apuração da despesa com pessoal em decorrência de alterações na legislação, a exemplo da Lei 

Complementar nº 178, de 2021. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer e aperfeiçoar as ações de caráter preventivo e 

corretivo, atuando de forma tempestiva, a fim de contribuir com o aprimoramento da execução dos 

atos administrativos, com a qualidade, efetividade e transparência da aplicação dos recursos 

públicos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de procedimentos que visem à produção de 

informações úteis e de qualidade para a tomada de decisões e para a instrumentalização do controle 

social; 

 

RESOLVEM: 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Estabelecer as normas gerais a serem observadas no âmbito da Prefeitura Municipal do 

Natal no intuito de disciplinar os procedimentos de registro e controle das despesas com pessoal 

decorrente da contratação dos serviços públicos finalísticos de forma indireta. 

§1º Entende-se como atividade finalística, aquela considerada a razão da pessoa jurídica, 

normalmente expressa na lei de criação, no estatuto ou no contrato social. Considera-se, ainda, o 

conjunto de tarefas estratégicas que agregam resultado ao público alvo e que são responsáveis pelo 



maior parte dos resultados da organização. No serviço público, a atividade finalística corresponde 

aos serviços públicos relacionados à prestação de serviços à sociedade. 

§2º Devem ser consideradas as contratações dos serviços de profissionais relacionados à atividade 

finalística, aquelas cuja mão-de-obra contratada decorre em função da substituição de servidores 

e empregados públicos. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 2º As despesas decorrentes dos contratos de gestão com as Organizações Sociais ou demais 

Entidades Privadas sem fins lucrativos que atendam aos critérios estabelecidos no art. 1º desta 

Instrução Normativa deverão ser registrados na classificação orçamentária 3.3.50.85 – 

Transferências por meio de Contrato de Gestão. 

§1º Mensalmente, as Organizações Sociais contratadas deverão prestar contas das suas despesas 

ao órgão/entidade contratante, especificando o montante do gasto com pessoal relacionado à 

atividade fim do ente público. 

§2º Mensalmente, o órgão/entidade da Prefeitura Municipal de Natal deverá remeter a 

Controladoria Geral do Município o disposto no §1º deste artigo. 

Art. 3º As despesas decorrentes da contratação de mão-de-obra por meio de Cooperativas e de 

Empresas Individuais que atendam aos critérios estabelecidos no art. 1º desta Instrução Normativa 

deverão ser registradas na classificação orçamentária 3.3.90.34 – Outras Despesas de Pessoal 

Decorrentes de Contrato de Terceirização. 

Art. 4º As despesas de decorrentes da contratação de mão-de-obra que não atendam aos critérios 

estabelecidos no art. 1º desta Instrução Normativa, tais como limpeza e higiene, vigilância 

ostensiva e entre outros deverão ser registradas na classificação orçamentária 3.3.90.37 – Locação 

de Mão-de-Obra. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 5º Casos omissos deverão ser remetidos a Controladoria Geral do Município para análises e 

posicionamento da matéria. 

Art. 6º A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 

punida na forma prevista em lei. 



Art. 7º Esta Instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

 

Natal/RN, 29 de dezembro de 2021. 

 

 

RODRIGO FERRAZ QUIDUTE 

Controlador-Geral do Município  

 

ADAMIRES FRANÇA 

Secretária Municipal de Administração 

 

RONALDO JOSÉ RÊGO DE ARAÚJO 

Contador-Geral do Município  
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