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CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º- Estabelecer normas, procedimentos e rotinas para a formalização da

execução dos serviços desenvolvidos no Departamento de Contabilidade visando

disciplinar os procedimentos no registro da execução orçamentária e extra

orçamentária.



CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º- Abrange diretamente ao Departamento de Contabilidade e as demais

unidades da estrutura organizacional da administração direta e indireta.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º-Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I- Contabilidade Pública: contabilidade Pública é uma especialidade da

Contabilidade Geral, aplicada às entidades de direito público interno, adotando um

conjunto de procedimentos técnicos, voltados a selecionar, registrar, resumir,

interpretar e divulgar os fatos que afetam as situações orçamentárias, financeiras,

patrimoniais e de compensação das entidades de direito público interno.

II- Despesas extra orçamentárias: são aquelas referentes à reversão de receitas ou

retenções realizadas no próprioexercício, como o recolhimento do INSS das

empresas e as restituições de IPTU, ou devoluções de caução de qualquerexercício.

III-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).



IV -Pré Empenho: Ato contábil, previsto no Art. 7 § 2°, da Lei 8.666, que procede o

empenho e visa a adequação orçamentária durante o decorrer de um processo

licitatório. Trata-se, portanto, de uma reserva orçamentaria que vai gerar uma fatura

obrigação de pagamento.

V- Empenho:é o ato emanado de autoridade competente que cria para a

Administração Pública obrigação de pagamentopendente 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.

VI-Empenho Estimado: é aquele que se destina à constituição de despesas cujos

valores não é possível determinarcom exatidão, como ocorre na contratação de

fornecimento de energia elétrica.

VII-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.

VIII-Empenho Ordinário: é aquele que se destina à constituição de despesas cujos

valores apresentam-se de forma exata,seja considerado líquido e certo para o

credor, seja previamente conhecido e o pagamento deva ocorrer de uma só vez,

como ocorre na compra de determinado número de cadeiras.

IX-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.



X-Nota de Empenho: para cada empenho será extraído um documento denominado

Nota de Empenho, que indicará o nome do credor, a especificação e a importância

da despesa, bem como a redução desta do saldo da dotação própria.

XI-Ordem Bancária:Municipal OBM - é o documento utilizado para o pagamento de

compromissos.

XII-Ordenador de Despesa: é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem

emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de

recursos.

XIII-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.

XIV-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.

CAPÍTULO IV

BASE LEGAL E REGULAMENTAR



Art. 4º- Base Legal e Regulamentar:I-Constituição da República Federativa do

Brasil, de 05 de outubro de 1988.II-Lei Orgânica do Município de IbiraçuIII-Lei

Federal nº 8.666/1993, artigos 27, 62 e 65.IV-Decreto-Lei Federal nº 200/67, artigo

80.V-Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações.VI-Lei Federal nº

4.320/1964, artigos 62 e 63.VII-Instrução Normativa 971/2009 da Receita Federal do

Brasil - RFB.VIII-Lei Federal nº 4.320/1964.VIX-Lei Federal Complementar N.º

101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º-Do Departamento de Contabilidade:

I-Responsável pela elaboração e atualização da Instrução Normativa.

II-Acompanhar a execução orçamentária, confrontando com a programação

financeira e o cronograma mensal de desembolso.

III- Acompanhar a arrecadação da receita, confrontando com as metas bimestrais de

arrecadação.

IV-Constatando desequilíbrio orçamentário e financeiro deverá alertar o ordenador

de despesa ou o chefe do poder.

Art. 6º-Das Demais unidades da estrutura Organizacional:

Observar todos os procedimentos legais na formalização do processo de execução

orçamentária.



CAPÍTULO VI

PROCEDIMENTOS

Art.7º-A realização de despesa orçamentária deve percorrer as fases de fixação,

empenho, liquidação e pagamento conforme determina a lei nº 4.320/64 nos artigos

60 e 62, sendo vetado o pagamento sem prévio empenho e liquidação.

Art. 8° - Despesa extra orçamentária é dispensado o empenho e liquidação.

Art. 9º -Na emissão do Empenhoodepartamento de Contabilidade:
I-Recebe o processo de despesa das Unidades Executoras e verifica o tipo de

empenho a ser emitido que de acordo com sua natureza e finalidade, que poderão

ser classificados em:

a) empenho ordinário: destinado a atender às despesas com montante previamente

conhecido e cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;

b) empenho por estimativa: destinado a atender a despesas cujo valor não se possa

determinar previamente, de base não homogênea.

c) empenho global: destinado a atender às despesas com montante previamente

conhecido (tais como as contratuais), mas de pagamento parcelado (§ 3º do art. 60

da Lei nº 4.320/64).

II-Verifica a autorização para a realização do empenho do ordenador de despesa.

Pode ser solicitado após elaboração do contrato.

III- Verifica a correta classificação dos elementos de despesa nas contas analíticas

apropriadas segundo a sua natureza.

IV- Verifica, caso necessário, se existem todas as obrigações necessárias, tais

como:



a)Certidão Negativa de Débitos do Estado

b)Certidão Negativa de Débitos –

c)CND Municipais da sede da empresa e do município de Ibiraçu,

d) CertidãoNegativa Trabalhista,

e)Certidão Negativa de Débitos Federais, Conjunta.

f)Certidão Negativa Previdenciária e Certificado de Regularidade de FGTS.

V- Verifica a Situação Cadastral do CNPJ e/ou CPF para certificar-se que a empresa

está Ativa e o CPF Regular.

VI-Confirma a veracidade de todas as certidões emitidas.

VII- Gera o empenho no sistema informatizado de contabilidade.

VIII-Assinatura do Ordenador de Despesa, Contador, Secretário de Finanças.

Art.10-Para cada empenho realizado deve-se extrair um documento denominado

"nota de empenho"; que deve conter:

a) número do empenho;

b) dotação orçamentária;

c) nome do fornecedor e/ou prestador de serviços e CNPJ e/ou CPF;

d) histórico do objeto contratado;

e) identificação do responsável pela emissão do empenho

Art.11-O empenho deverá ser anulado no decorrer do exercício:

I-Parcialmente, quando seu valor exceder o montante da despesa realizada;

II-Totalmente, quando o serviço contratado não tiver sido prestado, quando o

material encomendado não tiver sido entregue ou quando o empenho tiver sido

emitido incorretamente;



III-No encerramento do exercício, quando o empenho referir-se a despesas não

liquidadas, salvo aquelas que se enquadrarem nas condições previstas para a

inscrição em restos a pagar. O valor correspondente ao empenho anulado reverte ao

crédito, tornando-se disponível para novo empenho, respeitado o regime de

exercício.

Art.12-Quando da anulação da nota de empenho o Departamento de Contabilidade

deverá:

I-Verificar se existe autorização para a anulação de empenho pelo ordenador de

despesa.

II-Verificar se há saldo para a anulação no relatório de empenhos e seus

movimentos.

III-Verificar o ano do Empenho.

IV-Emite a Nota de anulação do Empenho.

V-Assinatura do servidor emitente do empenho.

Art.13- A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo

credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo

crédito. Compete a Contabilidade a liquidação dos empenhos, observados os itens

seguintes:

a) verificar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e

a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação;

b) a emissão da liquidação estará baseada no instrumento jurídico (quando for o

caso), na “nota de empenho” e nos comprovantes da entrega do material ou da

prestação efetiva do serviço; c) apurar comprovação de recebimento (carimbo e

assinatura);d) verificação da documentação fiscal, (se nota fiscal de venda ou de

serviço, ou outros);e) qualquer documento que contenha alguma irregularidade deve



ser devolvido para fins de regularização; f) quando for nota fiscal de compra de

medicamento específico, determinada por decisão judicial a Secretaria da Saúde

deve solicitar que o fornecedor escreva no corpo da nota fiscal o nome do paciente

beneficiado;g) quando se tratar de liquidações referentes à aquisição de bens

patrimoniais, deve ser exigido o carimbo “TOMBADO” no corpo da nota fiscal de

origem; Obs. 1: O carimbo detombamento deve ser fixado pelo responsável pelo

patrimônio do Município. Obs. 2: Todas as notas fiscais devem estar atestado pelo

fiscal de contrato e pelo secretário responsável pela Pasta.h) gerar, para cada

liquidação, um documento denominado “Nota de Liquidação”que indicará o nome do

credor (acompanhado de CPF ou CNPJ), a especificação (isto é, a classificação da

despesa, segundo o plano de contas) e a importância liquidada (em

algarismos e por extenso), o histórico, bem como a dedução desta do saldo do

respectivo empenho. A “nota de liquidação” será assinada pelo Ordenador de

Despesa;i) Nas liquidações de empenhos deverão ser observadas, quando for o

caso, asconsignações e retenções de INSS, ISS, IRRF e outros, para as quais

deverão ser emitidas as respectivas guias;j) Quando se tratar de prestação de

serviços de pessoa física ou jurídica,deverá ser

verificada a legislação que regulamenta a retenção do INSS e do ISS;

Art.14-O Departamento de contabilidadequando for processar a liquidação do

empenho, deverá examinar documento fiscal conferindo os seguintes itens:

a) Verificar se o tipo de documento fiscal(nota fiscal de venda ou de serviço)

confere com o elemento classificado no empenho;

b) Nos casos em que houver retenção de tributos na fonte, verificar se os

lançamentos estão corretos. Caso seja constatado algum erro, a nota fiscaldeverá

ser devolvida à Secretaria solicitante para providências;



c) No caso de rasuras ou falta de comprovação de recebimento (carimbo e

assinatura) no documento, o mesmo não poderá ser aceito;

Art.15- Da regularidade Fiscal e Trabalhista para a Liquidação. No ato da liquidação

deve ser observada a seguinte documentação relativa à regularidade fiscal e

trabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

b) Certidão Negativa de Débitos Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS);

e) Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (INSS);

f) Certidão Negativa de Débitos com o Município de Ibiraçu;

g) Certidão Negativa de Débito perante a Justiça do Trabalho – CNDT.

h) Liminares expedidas por órgãos governamentais.

Art.16-Na realização do pagamento o setor de tesouraria deverá:

I-receber o processo liquidado e verificar a autorização para pagamento da despesa

pelo ordenador, bem como os documentos.

II- emite Ordem Bancária - OB, com o código de retenção, conta débito e crédito.

III- imprime uma cópia da OB para conferência dos dados e verifica a regularidade

fiscal dos Prestadores de Serviços/Fornecedores.

IV-Emite a OB definitiva para assinatura dos responsáveis.

V-Após a assinatura dos responsáveis emite arquivo eletrônico das ordens

bancárias e encaminha via web aos bancos, e envia também, as respectivas ordens

bancárias impressas. E assinadas, somente com esse documento que o banco está

autorizado a fazer as compensações.



VI- Realizado o pagamento, aguarda o retorno dos documentos encaminhados aos

bancos, anexando-os ao processo.

VII- Encaminha o processo baixa/conciliação contábil

VIII - Encaminha processo para o arquivo da Secretaria Municipal de Finanças.

Art.17A despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de

dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar,

para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro, a saber:I-restos a

pagar de despesas processadas - aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que

por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a

despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento. Nesta fase a

despesa processou-se até a liquidação e em termos orçamentários foi considerada

realizada, faltando apenas à entrega dos recursos através do pagamento.II-restos a

pagar de despesa não processada - são aqueles cujo empenho foi legalmente

emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido,

porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua

regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração

contábil, a despesa não está devidamente processada.

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.18Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser

obtidos junto à Unidade Central de Controle Interno (Controladoria Interna) que, por



sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de

seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art.19Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que os fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem com o objetivo de promover

melhoria contínua.

Art.20Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ibiraçu/ES,04 de Setembrode 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal de Ibiraçu

LUIZ ALBERTO SANCHES

Secretário Municipal de Finanças




