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DECRETO - N Nº 2.852, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 
 

REVOGA DECRETO N Nº 2.850/2021, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º – Revogar o Decreto N nº 2.850, de 01 de outubro de 2021, que dispôs sobre 
instituição da Comissão Técnica para avaliação dos quiosques integrantes do 
conjunto arquitetônico da Orla da Praia Central de Marataízes e da Praça Antônio 
Jacques Soares, no Município de Marataízes, e deu outras providências. 
 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito  

Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 
 
 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
 Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

DECRETOS
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DECRETO-N Nº 2.855, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a elaboração de instrução 
normativa regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas 
unidades da estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos de 
controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a Instrução 
Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SFI - Sistema Financeiro nº 02/2016 – 
Versão 03, que dispõe sobre orientações e procedimentos para estabelecimento e 
controle da programação financeira no âmbito do poder executivo municipal de 
Marataízes/ES. 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito  
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 

 
 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 02/2016 – Versão 03  – 
Estabelecimento e Controle da Programação Financeira 

 
“Dispõe sobre orientações e procedimentos para 
estabelecimento e controle da programação 
financeira, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de Marataízes/ES”. 

Versão: 03 
Data de aprovação: 
Ato de aprovação: 
Unidade responsável: Secretaria Municipal de Finanças 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar as rotinas 
de estabelecimento e controle da programação financeira para execução de 
pagamentos no âmbito do Município de Marataízes. 

DA ABRANGÊNCIA 
Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades administrativas as 
administrações direta e indireta no âmbito do poder executivo do Município de 
Marataízes. 
 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na 
Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, na 
Lei nº. 4.320/1964 e na Lei nº. 8.666/1993. 

DOS CONCEITOS 
Art. 4º Para fins desta Instrução normativa considera-se: 
I - Plano Plurianual - PPA: instrumento de planejamento governamental de médio 
prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 
2.829, de 29 de outubro de 1998, que tem vigência a partir do segundo ano de um 
mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte, e organiza as ações do 
governo, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um 
período de quatro anos. Dele derivam a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA); 
II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: define as prioridades e metas a serem 
atingidas por meio da execução dos programas e ações previstas no Plano 
Plurianual, estabelece as regras que deverão orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual e, determina, ponto a ponto, como devem ser a elaboração e a 
execução do orçamento do ano seguinte; 
III - Lei Orçamentária Anual - LOA: elaborada pelo poder executivo de acordo com os 
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as prioridades 
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definidas no Plano Plurianual, que contém a estimativa de receitas e a previsão de 
despesas anuais, devendo expressar a política econômico financeira e o programa de 
trabalho governamental, em que todas as receitas públicas, inclusive suas fontes, 
devem estar discriminadas e nenhum gasto poderá ser efetuado por qualquer entidade 
ou órgão público sem que os recursos estejam devidamente previstos; 
IV - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF: dispositivo legal que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 
V - Reserva Orçamentária: garante dotação orçamentária para cobertura da despesa até 
que se conclua o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade; 
VI - Licitação: é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como 
procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade 
a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos; 
VII - Empenho: conforme a Lei nº 4.320/64 o empenho da despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. 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 dedução desta do saldo da 
dotação própria, sendo vedado a realização de despesa sem prévio empenho, devendo 
ser assinado pelo Prefeito e pelo Contador; 
VIII - Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, sendo que nenhum 
pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, devendo ser 
atestado pelo Secretário da Pasta em formulário próprio padrão (anexo I); 
IX - Em Liquidação: registra a despesa, quando a mercadoria foi entregue ou o serviço 
foi realizado, porém há alguma pendência como CND (Certidão Negativa de Débito) 
vencida, ou motivos diversos que impeçam a liquidação definitiva para posterior 
pagamento; 
X - Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga; 
XI - Ordem Bancária Municipal (OBM): ferramenta bancária utilizada para efetuar 
pagamentos por meios de arquivos eletrônicos; 
XII - Precatório: instrumento instituído pela Constituição Federal em seu artigo 100 que 
representa uma requisição judicial de pagamento, consubstanciado no ofício 
requisitório expedido pelo juiz da execução de sentença ao presidente do Tribunal que 
proferir a decisão exequenda, em face de a Fazenda Pública ter sido condenada ao 
pagamento de determinada soma em processo transitado em julgado. Possui 
fundamento no princípio da impenhorabilidade dos bens públicos. Trata-se de uma 
atividade de natureza administrativa através da qual são consignadas diretamente ao 
poder judiciário as dotações orçamentárias originalmente presentes na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e os créditos adicionais abertos para esse fim; 
XIII - Programação Financeira: compreende um conjunto de atividades que tem o 
objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos 
financeiros, de modo a assegurar a execução dos programas anuais de trabalho; 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3373                    MARATAÍZES - ES - 05 de outubro de 2021 - Página 5

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XIV - Restos a Pagar: são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são 
as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, 
são as despesas empenhados e não liquidados; 
XV - Tesouraria: no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes a Tesouraria 
compreende a Coordenadoria de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro. 
XVI - Fonte de Recurso: indica a origem ou a procedência dos recursos; 
XVII – Ordem Cronológica de pagamentos: pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, 
obedecendo, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica da 
liquidação de empenho. 
 

CAPITULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN: 
I - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Secretaria 
Municipal de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão; 
II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 
III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos; 
IV - cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos. 
 
Art. 6º Da Tesouraria: 
I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo cumprimento da mesma; 
II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto 
aos procedimentos de padronização da programação financeira; 
III - obedecer à ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de 
prioridades                       constantes nesta instrução normativa; 
IV - conferir se a liquidação feita no sistema contábil está condizente com as notas 
fiscais apresentadas, para pagamento. 
 

CAPITULO III 
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

Art. 7º A Secretaria Municipal de Finanças deverá informar ao chefe do poder executivo, 
assim como o Secretário Municipal de Controle Interno, quando ocorrer desequilíbrio 
entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada para que de acordo com o artigo 9º 
da Lei nº 101/2000, promova medidas e acompanhe essas medias, respectivamente, 
para efetiva redução de despesa evitando insuficiência de saldos financeiros. 
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Parágrafo único: Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão 
ser utilizados exclusivamente para atender a objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
Art. 8º A programação financeira deverá compreender: 
I - as despesas com pessoal e encargos sociais; 
II - os repasses obrigatórios à Câmara Municipal, para execução de seu orçamento, 
deverão ser efetuados até o 20º (vigésimo) dia de cada mês; 
III - os repasses obrigatórios à Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal 
de Educação, obedecidos os limites constitucionais; 
IV - os débitos de natureza alimentícia, em virtude de sentença transitada em julgado, 
serão pagos com preferência sobre outros débitos; 
V - os pagamentos devidos pela administração, em virtude de sentenças judiciais, 
serão executados seguindo a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, de 
acordo com a LOA; 
VI - os pagamentos de restos a pagar; 
VII - o pagamento das obrigações decorrentes de fornecimento de bens, locações de 
móveis e imóveis, prestação de serviços e outros; 
VIII - os pedidos de pagamento de contas/boletos diversos, deverão ser protocolizados 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data de vencimento, tendo em 
vista a previsão legal de multas e juros por atraso de pagamento; em caso de 
pagamento de multas e juros deverá encaminhar o processo a Secretaria Municipal de 
Controle Interno para ciência e notificação. 
IX - a folha de pagamento, os encargos patronais e as consignações para liquidação e 
pagamento de despesa deverá ser remetida à Contabilidade/Tesouraria com até 05 
(cinco) dias úteis ao pagamento para que tenham tempo hábil de efetuar as 
transferências bancárias e liquidação dentro do mês, em consonância com o princípio 
da competência. 

CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO 
Art. 9º O pagamento das obrigações do Poder Executivo do Município de Marataízes, 
relativas ao fornecimento de bens, locações, execução de obras e prestação de 
serviços, em atendimento ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, obedecerá para cada 
fonte de recurso a estrita ordem cronológica de seus créditos estabelecida pela data de 
liquidação das notas de empenho, salvo quando presentes relevantes razões de 
interesse público. 
Art. 10 Consideram-se casos de relevante interesse público e de prioridade de pelo 
Poder Executivo do Município de Marataízes, as quais ficam autorizadas a quebra da 
ordem cronológica das exigibilidades: 
I - adiantamentos e pagamento de diárias; 
II - pagamentos de vencimentos e verbas indenizatórias de salários, inclusive 
consignações 
III - pagamentos de obrigações tributárias ou encargos sociais, obrigações contributivas; 
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IV - dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas diversas 
ou decisões do Tribunal de Contas; 
V - publicação em veículos oficiais; 
VI - repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais; 
VII - devoluções de tributos municipais e transferências voluntárias; 
VIII - pagamentos decorrentes de contrapartida de convênios; 
IX - repasses ao Poder Legislativo; 
X - que não sejam regidas pela Lei Federal nº 8.666/93, tais como pagamentos de 
empréstimos, financiamentos, indenizações e restituições; 
XI - pagamentos oriundos dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefonia, 
internet, ou seja, os serviços essenciais decorrentes das concessões públicas; 
XII - Passagens; 
XIII - Inscrições em cursos dos servidores públicos; 
XIV - Remuneração dos estagiários; 
XV - Seguro obrigatório e opcional de veículos; 
XVI - Repasse a Consórcios Público; 
XVII - Convênios com Hospitais; 
XVIII - Pagamento de aluguéis sociais; 
XIX - Pagamento de Vale Transporte e Ticket Alimentação; 
XX - Outras situações atípicas e de relevante interesse público. 
Art. 11 Os responsáveis pelos pagamentos manterão o controle das obrigações a pagar, 
classificadas por fontes de recursos e ordenadas pela ordem cronológica, estabelecida 
pela data de liquidação das notas de empenho. 
Art. 12 É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem 
cronológica de exigibilidade ou em desacordo com esta Instrução Normativa, exceto 
quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situações extraordinárias, e 
devidamente justificado em Decreto específico. 
Parágrafo único: A suspensão da ordem cronológica, com o pagamento na forma do 
caput deste artigo, dependerá de prévia e formal justificativa da Autoridade 
Administrativa, e devidamente publicada. 
Art. 13 Para liquidação da despesa no sistema contábil e consequente pagamento, 
deverá ser verificado se a documentação acostada junto a nota fiscal, está de acordo 
com o check list de liquidação de despesas referente ao objeto do contrato (anexos das 
instruções normativas de liquidação de despesas) apresentado pelo fiscal de contrato, 
sob pena de devolução do processo à Secretaria solicitante. 
Art. 14 Os pagamentos serão realizados preferencialmente por OBM ou transferência 
eletrônica, e diante de sua impossibilidade, será efetuado um depósito bancário através 
de Cheque Nominal ao credor. 
Parágrafo único. O recebimento de cheques na Tesouraria só será admitido em casos 
excepcionais. 
Art. 15 As OBM’s (Ordens Bancárias Municipais), as transferências eletrônicas, os 
ofícios, utilizados para efetivar as transações de pagamento serão assinados sempre 
pelo Secretário Municipal de Finanças e pelo superintendente financeiro 
simultaneamente, exceto as despesas da Secretaria Municipal de Saúde, Educação e 
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Assistência Social, que deverão ser assinadas pelo Secretário da Pasta e o 
Superintendente Financeiro, conforme Decreto Municipal nº 2.833/2021. 
§ 1º Os cheques deverão ser assinados pelo Prefeito e pelo Superintendente 
Financeiro simultaneamente; no caso de pagamento da Secretaria de Educação e 
Saúde, estes deverão ser assinados pelos gestores da pasta e pelo superintendente 
financeiro. 
§ 2º No caso de ausência de um dos responsáveis cabe ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, por meio de decreto, indicar os responsáveis pela assinatura dos 
documentos. 
Art. 16 Após a efetivação dos pagamentos, os comprovantes bancários deverão ser 
juntados aos autos. 
Art. 17 Deverá ser realizada a quitação da despesa no Sistema de Contabilidade e 
emitido um documento denominado Nota de Pagamento, em que constem todos os 
dados da despesa efetivada. 
Art.18 As pendências bancárias não identificadas deverão ser oficializadas ao 
Superintende Financeiro, bimestralmente, pelo setor contábil (responsável pela 
conciliação) para que possam ser regularizadas o mais breve possível. 

CAPÍTULO V 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 19 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta 
instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 
Art. 20 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pelas 
unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 
obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle Interno. 
Art. 21 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das 
demais normas competentes, que devem ser respeitadas. 
Art. 22 Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 
organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, a fim de verificar a sua 
adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 001/2013, bem como 
manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais. 
Art. 23 São partes integrantes, da presente Instrução Normativa os anexos I e II. 
Art. 24 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Marataízes, ES, 24 de agosto de 2021. 
 

Elizeu Machado Estevão 
Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação 

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 
(Art. 62, 63 §§ 1º, 2º  da Lei Federal nº 4.320/64) 

 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   

OBJETO: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, 
foi devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

Almoxarifado:___________________________________________________________
____ 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

 
Patrimônio:____________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ 
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ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação 

EM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 
(Princípio da Competência) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   
 
OBJETO:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, 
foi devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
______________________________________________ 

Secretário Municipal 
Almoxarifado:___________________________________________________________
____ 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

 
Patrimônio:____________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

 
Observações: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________ 
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DECRETO-N Nº 2.856, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a elaboração de instrução normativa 

regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 

estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos de controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a Instrução 

Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA 
FINANCEIRO Nº 06/2021 – Liquidação de Despesas – Serviços e Aquisições em Geral, 
que dispõe sobre orientações e procedimentos a serem observados na fase de liquidação 

de despesas referentes a serviços e aquisições em geral, no âmbito do poder executivo 

municipal de Marataízes/ES. 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

 
 

Gabinete do Prefeito  
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 

 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 06/2021 – Liquidação de 
Despesas – Serviços e Aquisições em Geral 

 

“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 
observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a serviços e aquisições em geral, no 
âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Marataízes/ES”. 

Versão: 01 

Data de aprovação: 

Ato de aprovação: 

Unidade responsável: Secretaria Municipal de Finanças 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 

procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas referentes a 

serviços e aquisições em geral, no âmbito do Município de Marataízes. 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades administrativas do poder 

executivo do Município de Marataízes. 

 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na 

Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, na Lei 

nº. 4.320/1964 e na Lei nº. 8.666/1993. 

DOS CONCEITOS 

Art. 4º Para fins desta Instrução normativa considera-se: 

I -  Órgão: unidade que integra a estrutura da administração direta do Município; 

II -  Entidade: unidade que integra a estrutura da administração indireta do Município; 

III - Autoridade competente: pessoa investida no cargo de Secretário do Município, no caso 

dos órgãos, ou dirigente máximo das entidades, salvo disposição legal em contrário; 
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IV - Reserva Orçamentária: garante dotação orçamentária para cobertura da despesa até 

que se conclua o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade; 

V - Empenho: conforme a Lei nº 4.320/64 o empenho da despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição. 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 dedução desta do saldo da dotação própria, sendo 

vedado a realização de despesa sem prévio empenho, devendo ser assinado pelo Prefeito e 

pelo Contador; 

VI - Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, sendo que nenhum 

pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, devendo ser 

atestado pelo Secretário da Pasta em formulário próprio padrão (anexo I); 

VII - Em Liquidação: registra a despesa, quando a mercadoria foi entregue ou o serviço foi 

realizado, porém há alguma pendência como CND (Certidão Negativa de Débito) vencida, 

ou motivos diversos que impeçam a liquidação definitiva para posterior pagamento; 

VIII - Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, 

determinando que a despesa seja paga; 

IX - Ordem Bancária Municipal (OBM): ferramenta bancária utilizada para efetuar 

pagamentos por meios de arquivos eletrônicos; 

X - Restos a Pagar: são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 

dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as 

despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as 

despesas empenhados e não liquidados; 

XI - Tesouraria: no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes a Tesouraria compreende a 

Coordenadoria de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro. 

XII - Fonte de Recurso: indica a origem ou a procedência dos recursos; 

XIII – Ordem Cronológica de pagamentos: pagamento das obrigações relativas ao 

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecendo, 

para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica de liquidação de 

empenho. 

 

CAPITULO II 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN: 
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I - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Secretaria Municipal 

de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 

III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos; 

IV - cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos. 

Art. 6º Da Tesouraria: 

I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo cumprimento da mesma; 

II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de padronização da programação financeira; 

III - obedecer à ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de prioridades 

constantes nesta instrução normativa; 

IV - conferir se a liquidação feita no sistema contábil está condizente com as notas fiscais 

apresentadas, para pagamento. 

Art. 7º Das demais Secretarias: 

I - cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa na preparação dos 

processos de liquidação de despesas, em especial quanto aos procedimentos de controle e 

quanto à padronização dos procedimentos. 

 

 

CAPITULO III 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º O processo de liquidação de despesas referentes a serviços e aquisições em geral 

devem apresentar toda documentação e elementos comprobatórios de prestação de 

serviços, entrega de bens ou materiais, bem como toda a documentação listada nos 

parágrafos deste artigo, sob pena de devolução do processo à Secretaria solicitante. 

§ 1º Toda Nota Fiscal deverá ser protocolizada para processamento no sistema contábil 

acompanhada do formulário de liquidação de despesa (ANEXO I) devidamente preenchido 

e assinado pelo Secretário da Pasta e quando for material ou equipamento, deverá vir no 

formulário o ateste pelo setor de almoxarifado de que o bem deu entrada no almoxarifado e 

foi cadastrado no sistema. Tratando-se de equipamentos e material permanente o 

almoxarifado deverá remeter o processo para o Setor de Patrimônio para ateste no 

formulário de liquidação e entrada no sistema de patrimônio; para cada objeto de material 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3373                    MARATAÍZES - ES - 05 de outubro de 2021 - Página 15

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e/ou equipamento com valor superior a R$ 176.000,00 deverá conter o ateste da 

“Comissão para Recebimento de Material”. 

§ 2º O Fiscal do Contrato deverá instruir o processo de liquidação com os seguintes 

documentos, conforme ANEXO III - Check List para Liquidação de Despesas – serviços e 

aquisições em geral, que deverá ser preenchido e assinado: 

I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesa (ANEXO I), ou, quando for o caso, 

Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesa (ANEXO II); 

II - Ateste do Fiscal do Contrato (ANEXO III); 

III - Ateste da Comissão de Recebimento de Material, quando for o caso; 

IV - Inscrição da empresa no CNPJ; 

V - Certidões negativas, de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada; 

VI - Certidões negativas, de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada; 

VII - Certidões negativas de débito junto ao INSS, atualizada; 

VIII - Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada; 

IX - Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho, atualizada; 

X - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, 

atualizada; 

XI - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio 

da Empresa, atualizada; 

XII - Nota Fiscal Eletrônica; 

XIII - Validação da emissão da Nota Fiscal Eletrônica; 

XIV - Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou 

boleto/fatura; 

XV - Comprovação da execução; 

XVI - Relatório Fotográfico, quando for o caso. 

§ 3º Quando da ausência de alguma das CND’s ou apresentação fora de prazo de validade 

deverá ser apresentada a notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, 

estabelecendo prazo para regularização. 

Art. 9º Em todos os pagamentos serão descontados INSS, ISS e IR, quando devidos. 

Art. 10 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 11 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser 

obtidos junto a Secretaria Municipal de Controle Interno que, por sua vez, através de 
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procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância 

de seus dispositivos. 

Art. 12 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 

instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências legais, sujeitará os 

responsáveis às sanções legais cabíveis. 

Art. 13 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pelas 

unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 

obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle Interno. 

Art. 14 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das demais 

normas competentes, que devem ser respeitadas. 

Art. 15 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, 

legais ou técnicos assim o exigirem. 

Art. 16 São partes integrantes, da presente Instrução Normativa os anexos I, II e III: 
I - ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas; 
II - ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas; 
III - ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – serviços e aquisições em geral. 
Art. 17 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Marataízes, ES, 24 de agosto de 2021. 

 

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO 

Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas 
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Art. 62, 63 §§ 1º, 2º  da Lei Federal nº 4.320/64) 
 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   

OBJETO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 
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ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas 
EM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Princípio da Competência) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   
 
OBJETO:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações: 
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ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – serviços e aquisições em geral 
1. DADOS CADASTRAIS 
Secretaria responsável: 

Fiscal do Contrato:                                                                                                                                         
Matrícula:
Objeto: Número do Contrato: 

Empresa Contratada:  

2. ITENS Fiscal do 
Contrato 

Contabili
dade 

2.1. Formulário de Liquidação de Despesa   

2.2. Ateste do Fiscal do Contrato   

2.3. Ateste da Comissão de Recebimento de Material (quando for o caso)   

2.4. Inscrição da empresa no CNPJ   

2.5. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada   

2.6. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada   

2.7. Certidão negativa de débito junto ao INSS, atualizada   

2.8. Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizado   

2.9. Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho   

2.10

. 

Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal de 

Marataízes, atualizada 

  

2.11

. 

Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal da Sede do 

Domicílio da Empresa, atualizada 

  

2.12

. 
Validação da emissão da Nota Fiscal Eletrônica 

  

2.13

. 

Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) 

ou boleto/fatura 

  

2.14

. 
Consta o valor referente a retenção do ISS no documento fiscal? 

  

2.15

. 
Consta o valor referente a retenção do INSS no documento fiscal? 

  

2.16

. 

Consta o valor referente a retenção do Imposto de Renda no documento 

fiscal? 

  

2.17 Comprovação da execução   
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. 

2.18

. 
Relatório Fotográfico, quando for o caso 

  

2.19

. 

Notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, no caso de CND 

ausente ou vencida 

  

 
Atesto, para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como 
fundamento a verificação da documentação apresentada. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
 

 

 

 

DECRETO-N Nº 2.857, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a elaboração de instrução normativa 

regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 

estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos de controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a Instrução 

Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 
07/2021 – Liquidação de Despesas – Obras e Serviços de Engenharia, que dispõe sobre 

orientações e procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas 

referentes a obras e serviços de engenharia, no âmbito do poder executivo municipal de 

Marataízes/ES. 

 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 
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Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito  
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 

 
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Prefeito Municipal 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 07/2021 – Liquidação de 
Despesas – Obras e Serviços de Engenharia 

 

“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 
observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a obras e serviços de engenharia, no 
âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Marataízes/ES”. 

Versão: 01 

Data de aprovação: 

Ato de aprovação: 

Unidade responsável: Secretaria Municipal de Finanças 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 

procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas referentes a obras e 

serviços de engenharia, no âmbito do Município de Marataízes. 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades administrativas do poder 

executivo do Município de Marataízes. 

 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na 

Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, na Lei 

nº. 4.320/1964 e na Lei nº. 8.666/1993. 
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DOS CONCEITOS 

Art. 4º Para fins desta Instrução normativa considera-se: 

I -  Órgão: unidade que integra a estrutura da administração direta do Município; 

II -  Entidade: unidade que integra a estrutura da administração indireta do Município; 

III - Autoridade competente: pessoa investida no cargo de Secretário do Município, no caso 

dos órgãos, ou dirigente máximo das entidades, salvo disposição legal em contrário; 

IV - Reserva Orçamentária: garante dotação orçamentária para cobertura da despesa até 

que se conclua o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade; 

V - Empenho: conforme a Lei nº 4.320/64 o empenho da despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição. 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 dedução desta do saldo da dotação própria, sendo 

vedado a realização de despesa sem prévio empenho, devendo ser assinado pelo Prefeito e 

pelo Contador; 

VI - Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, sendo que nenhum 

pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, devendo ser 

atestado pelo Secretário da Pasta em formulário próprio padrão (anexo I); 

VII - Em Liquidação: registra a despesa, quando a mercadoria foi entregue ou o serviço foi 

realizado, porém há alguma pendência como CND (Certidão Negativa de Débito) vencida, 

ou motivos diversos que impeçam a liquidação definitiva para posterior pagamento; 

VIII - Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, 

determinando que a despesa seja paga; 

IX - Ordem Bancária Municipal (OBM): ferramenta bancária utilizada para efetuar 

pagamentos por meios de arquivos eletrônicos; 

X - Restos a Pagar: são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 

dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as 

despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as 

despesas empenhados e não liquidados; 

XI - Tesouraria: no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes a Tesouraria compreende a 

Coordenadoria de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro. 

XII - Fonte de Recurso: indica a origem ou a procedência dos recursos; 

XIII – Ordem Cronológica de pagamentos: pagamento das obrigações relativas ao 

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecendo, 
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para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica de liquidação de 

empenho. 

XIV - Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta; 

XV - Serviço de engenharia: toda atividade que necessite da participação e 

acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei federal nº 

5.194/66,tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, 

transportar ou demolir, além de serviços técnicos especializados, como projetos, 

planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, 

auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento; 

XVI - Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos 

e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental; 

XVII - Boletim de medição: instrumento que visa a atestar a regularidade dos procedimentos 

para pagamento da medição de obras e serviços de engenharia; 

XVIII - Prazo de vigência: é o período em que os contratos firmados produzem direitos e 

obrigações para as partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execução, entrega dos 

serviços, de observação e de recebimento definitivo da obra; 

XIX - Prazo de execução: deve ser aferido de acordo com o cronograma físico da obra, 

sendo sua prorrogação solicitada na forma da correspondente IN desta Administração. 

XX - Cadastro Nacional de Obras Públicas (CNO): banco de dados criado para substituir a 

matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS de obras (IN RFB 1.845/2018), todas as obras 

de construção civil devem ser inscritas no Cadastro Nacional de Obras – CNO. 

 

CAPITULO II 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN: 

I - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Secretaria Municipal 

de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 

III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos; 

IV - cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos. 
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Art. 6º Da Tesouraria: 

I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo cumprimento da mesma; 

II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de padronização da programação financeira; 

III - obedecer à ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de prioridades 

constantes nesta instrução normativa. 

IV - conferir se a liquidação feita no sistema contábil está condizente com as notas fiscais 

apresentadas, para pagamento. 

Art. 7º Das demais Secretarias: 

I - cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa na preparação dos 

processos de liquidação despesas, em especial quanto aos procedimentos de controle e à 

padronização. 

 

CAPITULO III 

DOS PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 

Art. 8° O processo de liquidação de despesas referentes a obras e serviços de engenharia 

terá início a partir do Pedido da Contratada, que será encaminhado à Secretaria responsável 

mediante protocolo, devendo apresentar os seguintes documentos: 

§ 1º Documentos de responsabilidade da empresa contratada, a ser protocolado: 

I - Requerimento de Medição; 

II - Matrícula no cadastro específico do INSS (CNO), quando se tratar de 1ª Medição; 

III - Ordem de Serviço, quando se tratar de 1ª Medição; 

IV - Seguro Garantia, quando se tratar de 1ª Medição; 

V - Folha de Pagamento, referente ao período da medição; 

VI - Guia de Recolhimento do FGTS paga, referente ao período da medição; 

VII - Guia de Recolhimento do INSS paga, referente ao período da medição; 

VIII - Relação de Empregados – RE registrados no CNO da Obra, referente ao período da 

medição; 

IX - Inscrição da empresa no CNPJ 

X - Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada; 

XI - Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada; 

XII - Certidão negativa de débito junto ao INSS, atualizada; 

XIII - Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada; 

XIV - Certidão Negativa de Débito Trabalhista, atualizada; 
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XV - Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, 

atualizada; 

XVI - Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio 

da Empresa, atualizada; 

XVII - Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou 

boleto/fatura; 

XVIII - ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

XIX - Comprovante do Pagamento da ART; 

XX - Licença Ambiental ou a dispensa, se for o caso, quando se tratar de 1ª Medição; 

XXI - Documento que comprove a Baixa do CNO, quando se tratar do último pagamento 

§ 2º Documentos de responsabilidade do Fiscal do Contrato, que serão anexados aos 

documentos listados no § 1º, bem como conferidos no check list, ANEXO III desta instrução 

normativa: 

I -  Check List para Liquidação de Despesas – Obras e serviços de engenharia (ANEXO III); 

II - Formulário Padrão para Liquidação de Despesa (ANEXO I), ou, quando for o caso, 

Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesa (ANEXO II); 

III - Boletim de Medição do Período, assinado pelo engenheiro da prefeitura; 

IV - Boletim Demonstrativo das Medições, assinado pelo engenheiro da prefeitura; 

V - Cronograma Físico Financeiro, assinado pelo engenheiro da prefeitura; 

VI - Relatório Fotográfico – em formato PDF, assinado pelo engenheiro da prefeitura; 

VII - Diário de Obras, assinado pelo engenheiro da prefeitura; 

VIII - Certidão de Inserção Dados no Geo Obras; 

IX - Termo de quitação, quando se tratar do último pagamento; 

X - Registro no sistema patrimonial do município, antes do processo ser remetido para a 

Contabilidade liquidar; 

XI - Validação da Nota Fiscal Eletrônica emitida. 

§ 3º Elaborados os documentos, o Fiscal de Contrato solicitará por e-mail à Contratada o 

envio da correspondente Nota Fiscal, no valor exato da medição realizada. 

§ 4º Recebida a Nota Fiscal, o Fiscal do Contrato deverá anexar ao processo, junto aos 

demais documentos, conforme elencado nos parágrafos 1º e 2º. 

§ 5º As medições das obras contratadas por órgãos ou entidades do Poder Executivo 

Municipal serão realizadas com base no cronograma aprovado, considerando os serviços 

efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. 
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§ 6º Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada pelo 

fiscal da obra ou comissão designada pela Administração para fiscalizar a execução do 

contrato. 

§ 7º Quando da ausência de alguma das CND’s ou apresentação fora de prazo de validade 

deverá ser apresentada a notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, 

estabelecendo prazo para regularização. 

Art. 9º Toda Nota Fiscal deverá ser protocolizada para processamento no sistema contábil 

acompanhada do formulário de liquidação de despesa (ANEXO I) devidamente preenchido 

e assinado pelo Secretário da Pasta, bem como toda a documentação constante no art. 8º. 

Art. 10 O descumprimento do Cronograma Físico gera obrigação ao Fiscal de Contrato 

para Registrar no Diário de Obras, Apresentar Justificativa, Notificar a Contratada (se 

esta der causa) e Adequar o Cronograma Físico. 

Art. 11 Os processos de Liquidação e Pagamento devem apresentar toda 

documentação e elementos comprobatórios da execução dos serviços. 

Art. 12 Em todos os pagamentos serão descontados INSS, ISS e IR, quando devidos. 

Art. 13 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

CAPÍTULO IV 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 14 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser 

obtidos junto a Secretaria Municipal de Controle Interno que, por sua vez, através de 

procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância 

de seus dispositivos. 

Art. 15 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 

instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências legais, sujeitará os 

responsáveis às sanções legais cabíveis. 

Art. 16 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pelas 

unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 

obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle Interno. 

Art. 17 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das demais 

normas competentes, que devem ser respeitadas. 

Art. 18 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, 

legais ou técnicos assim o exigirem. 

Art. 19 São partes integrantes, da presente Instrução Normativa os anexos I, II e III: 
I - ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas; 
II - ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas; 
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III - ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Obras e serviços de engenharia. 
Art. 20 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Marataízes, ES, 24 de agosto de 2021. 

 

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO 

Secretário Municipal de Finanças 

 

ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas 
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Art. 62, 63 §§ 1º, 2º  da Lei Federal nº 4.320/64) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   

OBJETO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
_______________________________________________ 

Secretário Municipal 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações: 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 

 
 
 

ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas 
EM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Princípio da Competência) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   
 
OBJETO:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 
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ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Obras e serviços de 
engenharia 

1. DADOS CADASTRAIS 
Secretaria responsável: 
 
Fiscal do Contrato: 

Objeto: 
 

Número do Contrato: 

Empresa Contratada:  

2. ITENS Fiscal do 
Contrato 

Contabilidade 

2.1. Formulário de Liquidação de Despesa   

2.2. Inscrição da empresa no CNPJ   

2.3. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada   

2.4. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada   

2.5. Certidão negativa de débito junto ao INSS, atualizada   

2.6. Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada   

2.7. Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho   

2.8. Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, atualizada   

2.9. 
Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio da Empresa, 

atualizada 

  

2.10. Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou boleto/fatura   

2.11. Consta o valor referente a retenção do ISS no documento fiscal?   

2.12. Consta o valor referente a retenção do INSS no documento fiscal?   

2.13. Consta o valor referente a retenção do Imposto de Renda no documento fiscal?   

2.14. Comprovação da execução   

2.15. Requerimento de Medição   

2.16. Matrícula no cadastro específico do INSS (CNO) (1ª Medição)   

2.17. Ordem de Serviço (1ª Medição)   

2.18. Seguro Garantia (1ª Medição)   

2.19. Folha de Pagamento, referente ao período da medição   

2.20. Guia de Recolhimento do FGTS paga, referente ao período da medição   

2.21. Guia de Recolhimento do INSS paga, referente ao período da medição   

2.22. Relação de Empregados – RE registrados no CNO da Obra, referente ao período da medição   

2.23. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica   

2.24. Comprovante do Pagamento da ART   

2.25. Licença Ambiental ou a dispensa, se for o caso   

2.26. Boletim de Medição do Período, assinado pelo engenheiro da prefeitura   

2.27. Boletim Demonstrativo das Medições, assinado pelo engenheiro da prefeitura   

2.28. Cronograma Físico Financeiro, assinado pelo engenheiro da prefeitura   
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2.29. Relatório Fotográfico – em formato PDF, assinado pelo engenheiro da prefeitura   

2.30. Diário de Obras, assinado pelo engenheiro da prefeitura   

2.31. Termo de Ateste de Execução   

2.32. Certidão de Inserção Dados no Geo Obras   

2.33. Termo de quitação, quando se tratar do último pagamento   

2.34. Documento que comprove a Baixa do CNO, quando se tratar do último pagamento   

2.35. Nota Fiscal, no valor exato da medição   

2.36. Registro no sistema patrimonial do município, antes do processo ser remetido para a Contabilidade liquidar   

2.37. Validação da Nota Fiscal Eletrônica emitida   

2.38. Notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, no caso de CND ausente ou vencida   

 
Atesto, para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação da documentação 
apresentada. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 

 
 

 

 

DECRETO-N Nº 2.858, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a elaboração de instrução normativa 
regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 
estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos de controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a Instrução 
Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA 
FINANCEIRO Nº 06/2021 – Liquidação de Despesas – Locação de veículos, que dispõe 
sobre orientações e procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a locação de veículos, no âmbito do poder executivo municipal de 
Marataízes/ES”. 

 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 
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Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

 
Gabinete do Prefeito  

Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 
 
 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 08/2021 – Liquidação de 
Despesas – Locação de veículos 

 
“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 
observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a locação de veículos, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal de Marataízes/ES”. 

Versão: 01
Data de aprovação: 
Ato de aprovação: 
Unidade responsável: Secretaria Municipal de Finanças 

CAPÍTULO I	
DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 
procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas referentes a 
locação de veículos, no âmbito do Município de Marataízes. 

DA ABRANGÊNCIA	
Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades administrativas do poder 
executivo do Município de Marataízes. 

 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na 
Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, na Lei 
nº. 4.320/1964 e na Lei nº. 8.666/1993. 

DOS CONCEITOS	
Art. 4º Para fins desta Instrução normativa considera-se: 
I -  Órgão: unidade que integra a estrutura da administração direta do Município; 
II -  Entidade: unidade que integra a estrutura da administração indireta do Município; 
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III - Autoridade competente: pessoa investida no cargo de Secretário do Município, no caso 
dos órgãos, ou dirigente máximo das entidades, salvo disposição legal em contrário; 
IV - Reserva Orçamentária: garante dotação orçamentária para cobertura da despesa até 
que se conclua o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade; 
V - Empenho: conforme a Lei nº 4.320/64 o empenho da despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição. 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 dedução desta do saldo da dotação própria, sendo 
vedado a realização de despesa sem prévio empenho, devendo ser assinado pelo Prefeito e 
pelo Contador; 
VI - Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, sendo que nenhum 
pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, devendo ser 
atestado pelo Secretário da Pasta em formulário próprio padrão (anexo I); 
VII - Em Liquidação: registra a despesa, quando a mercadoria foi entregue ou o serviço foi 
realizado, porém há alguma pendência como CND (Certidão Negativa de Débito) vencida, 
ou motivos diversos que impeçam a liquidação definitiva para posterior pagamento; 
VIII - Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga; 
IX - Ordem Bancária Municipal (OBM): ferramenta bancária utilizada para efetuar 
pagamentos por meios de arquivos eletrônicos; 
X - Restos a Pagar: são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as 
despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as 
despesas empenhados e não liquidados; 
XI - Tesouraria: no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes a Tesouraria compreende a 
Coordenadoria de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro. 
XII - Fonte de Recurso: indica a origem ou a procedência dos recursos; 
XIII – Ordem Cronológica de pagamentos: pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecendo, 
para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica de liquidação de 
empenho. 
 

CAPITULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN: 
I - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Secretaria Municipal 
de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 
II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 
III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos; 
IV - cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos. 
Art. 6º Da Tesouraria: 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3373                    MARATAÍZES - ES - 05 de outubro de 2021 - Página 33

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo cumprimento da mesma; 
II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de padronização da programação financeira; 
III - obedecer à ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de prioridades 
constantes nesta instrução normativa; 
IV - conferir se a liquidação feita no sistema contábil está condizente com as notas fiscais 
apresentadas, para pagamento. 
Art. 7º Das demais Secretarias: 
I - cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa na preparação dos 
processos de liquidação de despesas, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização dos procedimentos. 
 

CAPITULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º O processo de liquidação de despesas referentes a locação de veículos devem 
apresentar toda documentação e elementos comprobatórios da prestação de serviços, bem 
como toda a documentação listada nos parágrafos deste artigo, sob pena de devolução do 
processo à Secretaria solicitante. 
§ 1º Toda Nota Fiscal ou boleto/fatura deverá ser protocolizada para processamento no 
sistema contábil acompanhada do formulário de liquidação de despesa (ANEXO I) 
devidamente preenchido e assinado pelo Secretário da Pasta. 
§ 2º O Fiscal do Contrato deverá instruir o processo de liquidação com os seguintes 
documentos, conforme ANEXO III - Check List para Liquidação de Despesas – Locação de 
Veículos, que deverá ser preenchido e assinado: 
I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesa (ANEXO I), ou, quando for o caso, 
Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesa (ANEXO II); 
II - Ateste do Fiscal do Contrato (ANEXO III); 
III - Mapa de Percurso do Veículo; 
IV - Inscrição da empresa no CNPJ; 
V - Certidões negativas, de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada; 
VI - Certidões negativas, de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada; 
VII - Certidões negativas de débito junto ao INSS, atualizada; 
VIII - Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada; 
IX - Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho, atualizada; 
X - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, 
atualizada; 
XI - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio 
da Empresa, atualizada; 
XII - Fatura de Locação; 
XIII - Documento fiscal ou boleto/fatura com dados bancários do credor (banco, agência e 
conta;; 
XIV - Relatório dos veículos locados e certificado de regularidade (ANEXO IV). 
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§ 3º A fatura e o Mapa de Percurso do Veículo, deverão ser entregues a Secretaria pelo 
fornecedor diretamente ao Fiscal do Contrato que receberá os documentos informando nos 
mesmos a data e hora do ato, sendo vedado o recebimento em momentos diferentes. 
§ 4º O Mapa de Percurso do Veículo deverá ser assinado, pelo servidor responsável pelo 
controle dos veículos nas respectivas Secretarias. 
§ 5º O horário de utilização dos veículos é aquele estipulado pelo órgão gestor do contrato, 
de acordo com a norma Municipal, sendo que qualquer fato anômalo deve ser justificado 
pelo Fiscal do Contrato e pelo Gestor da Secretaria. 
§ 6º Quando da ausência de alguma das CND’s ou apresentação fora de prazo de validade 
deverá ser apresentada a notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, 
estabelecendo prazo para regularização. 
Art. 9º Em todos os pagamentos serão descontados INSS, ISS e IR, quando devidos. 
Art. 10 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
 

CAPÍTULO IV	
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 11 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser 
obtidos junto a Secretaria Municipal de Controle Interno que, por sua vez, através de 
procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos. 
Art. 12 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 
instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências legais, sujeitará os 
responsáveis às sanções legais cabíveis. 
Art. 13 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pelas 
unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 
obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle Interno. 
Art. 14 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das demais 
normas competentes, que devem ser respeitadas. 
Art. 15 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, 
legais ou técnicos assim o exigirem. 
Art. 16 São partes integrantes, da presente Instrução Normativa os anexos I, II, III, IV e V: 
I - ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas; 
II - ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas; 
III - ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Locação de veículos; 
IV - ANEXO IV – Relatório dos veículos locados e certificado de regularidade; 
V - ANEXO V – Mapa de percurso do veículo; 
Art. 17 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Marataízes, ES, 24 de agosto de 2021. 

 
Elizeu Machado Estevão 

Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas 
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Art. 62, 63 §§ 1º, 2º  da Lei Federal nº 4.320/64) 
 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                FATURA Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   

OBJETO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL (      )                                          SERVIÇO (      )                                 LOCAÇÃO (      
) 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 
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ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas 
EM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Princípio da Competência) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                FATURA Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   
 
OBJETO:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL (      )                                          SERVIÇO (      )                                 LOCAÇÃO (      
) 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________ 
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ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Locação de veículos 

1. DADOS CADASTRAIS 

Secretaria responsável: 
 
Fiscal do Contrato:                                                                                                                                         Matrícula: 

Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

2. ITENS Fiscal do 
Contrato 

Contabilidade

2.1. Formulário de Liquidação de Despesa   

2.2. Ateste do Fiscal do Contrato   

2.3. Mapa de Percurso do Veículo (ANEXO V)   

2.4. FATURA DE LOCAÇÃO   

2.5. Inscrição da empresa no CNPJ   

2.6. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada   

2.7. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada   

2.8. Certidão negativa de débito junto ao INSS, atualizada   

2.9. Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada   

2.10. Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho   

2.11. Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, atualizada   

2.12. 
Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio da Empresa, 

atualizada 
  

2.13. Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou boleto/fatura   

2.14. Relatório dos veículos locados e certificado de regularidade (ANEXO IV)   

2.15. Notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, no caso de CND ausente ou vencida   

 
Atesto, para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação da documentação 
apresentada. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 
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ANEXO IV – Relatório dos veículos locados e Certificado de Regularidade 
1. DADOS CADASTRAIS 

Secretaria responsável: 
 
Fiscal do Contrato:                                                                                                                                         Matrícula: 

Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

PLACA MARCA MODELO RENAVAM ANO/ 
MODELO 

COMBUSTÍVEL COR IPVA/ LICENCIAMENTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ANOTAÇÕES 

PLACA: 

 
 

PLACA: 

 
 

PLACA: 

 
 

ATESTO que no mês do corrente exercício, os veículos referidos acima, objeto da locação conforme contrato supracitado, foram utilizados pela 
Secretaria contratante, exclusivamente nas atividades pactuadas pelas partes. Atesto ainda, que o fornecedor cumpre com as exigências contratuais, 
no que se refere a manutenção, atualização e demais obrigações. E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 
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ANEXO V – Mapa de percurso do veículo 

1. DADOS CADASTRAIS 

Secretaria responsável: 
 
Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

PLACA/COR: MODELO/MARCA: ANO/ MODELO: KM INICIAL: KM FINAL: KM’s RODADOS:

Dia Horário 
de Saída Local KM Inicial Horário de 

Chegada Local KM Final Motorista 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ANOTAÇÕES: 
 

 

Atesto, para os devidos fins a veracidade das informações acima prestadas. 
 
Responsável pela frota: ________________________________________________  Cargo: ________________________________________ 
 
Data: ____/____/________ 

__________________________________________________ 
Assinatura 
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DECRETO-N Nº 2.859, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a elaboração de instrução normativa 
regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 
estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos de controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a Instrução 
Normativa; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA 
FINANCEIRO Nº 09/2021 – Liquidação de Despesas – Locação de imóveis, que dispõe 
sobre orientações e procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a locação de imóveis, no âmbito do poder executivo municipal de Marataízes/ES. 

 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito  
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 

 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 09/2021 – Liquidação de 
Despesas – Locação de imóveis 

“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 
observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a locação de imóveis, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal de Marataízes/ES”. 

Versão: 01 
Data de aprovação: 
Ato de aprovação: 
Unidade responsável: Secretaria Municipal de Finanças 
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CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 
procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas referentes a 
locação de imóveis. 

DA ABRANGÊNCIA 
Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades administrativas do poder 
executivo do Município de Marataízes. 

 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal a Constituição Federal, a Lei 
Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, a Lei nº. 4.320/1964 e a Lei nº. 
8.666/1993. 

DOS CONCEITOS 
Art. 4º Para fins desta Instrução normativa considera-se: 
I -  Órgão: unidade que integra a estrutura da administração direta do Município; 
II -  Entidade: unidade que integra a estrutura da administração indireta do Município; 
III - Autoridade competente: pessoa investida no cargo de Secretário do Município, no caso 
dos órgãos, ou dirigente máximo das entidades, salvo disposição legal em contrário; 
IV - Reserva Orçamentária: garante dotação orçamentária para cobertura da despesa até 
que se conclua o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade; 
V - Empenho: conforme a Lei nº 4.320/64 o empenho da despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição. 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 dedução desta do saldo da dotação própria, sendo 
vedado a realização de despesa sem prévio empenho, devendo ser assinado pelo Prefeito e 
pelo Contador; 
VI - Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, sendo que nenhum 
pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, devendo ser 
atestado pelo Secretário da Pasta em formulário próprio padrão (anexo I); 
VII - Em Liquidação: registra a despesa, quando a mercadoria foi entregue ou o serviço foi 
realizado, porém há alguma pendência como CND (Certidão Negativa de Débito) vencida, 
ou motivos diversos que impeçam a liquidação definitiva para posterior pagamento; 
VIII - Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga; 
IX - Ordem Bancária Municipal (OBM): ferramenta bancária utilizada para efetuar 
pagamentos por meios de arquivos eletrônicos; 
X - Restos a Pagar: são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as 
despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as 
despesas empenhadas e não liquidadas; 
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XI - Tesouraria: no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes a Tesouraria compreende a 
Coordenadoria de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro. 
XII - Ordem Cronológica de pagamentos: pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecendo, 
para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica de liquidação de 
empenho. 
 

CAPITULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN: 
I - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Secretaria Municipal 
de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 
II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 
III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos; 
IV - cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos. 
Art. 6º Da Tesouraria: 
I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo cumprimento da mesma; 
II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de padronização da programação financeira; 
III - obedecer à ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de prioridades 
constantes nesta instrução normativa. 
IV - conferir se a liquidação feita no sistema contábil está condizente com as notas fiscais 
apresentadas, para pagamento. 
Art. 7º Das demais Secretarias: 
I - cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa na preparação dos 
processos de liquidação de despesas, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização. 

CAPITULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º O processo de liquidação de despesas referentes a locação de imóveis devem 
apresentar toda documentação e elementos comprobatórios execução contratual, bem como 
toda a documentação listada nos parágrafos deste artigo, sob pena de devolução do 
processo à Secretaria solicitante. 
§ 1º O Fiscal do Contrato deverá instruir o processo de liquidação com os seguintes 
documentos, conforme ANEXO III - Check List para Liquidação de Despesas – Locação de 
imóveis, que deverá ser preenchido e assinado: 
I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesa (ANEXO I), ou, quando for o caso, 
Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesa (ANEXO II); 
II – Termo de Ateste do Fiscal do Contrato (ANEXO IV); 
III – Cópia do CPF e RG, quando se tratar de pessoa física; 
IV - Inscrição da empresa no CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica; 
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V - Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, quando se tratar de 
pessoa jurídica, atualizada; 
VI - Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, quando se tratar de 
pessoa jurídica, atualizada; 
VII - Certidão negativa de débito junto ao INSS, quando se tratar de pessoa jurídica, 
atualizada; 
VIII - Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho, quando se tratar de 
pessoa jurídica, atualizada; 
IX - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, 
atualizada; 
X - Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou 
boleto/fatura. 
§ 2º Quando da ausência de alguma das CND’s ou apresentação fora de prazo de validade 
deverá ser apresentada a notificação emitida ao proprietário do imóvel (pessoa física ou 
jurídica) pelo fiscal do contrato, estabelecendo prazo para regularização. 
Art. 9º Em todos os pagamentos serão descontados INSS, ISS e IR, quando devidos. 
Art. 10 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 11 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser 
obtidos junto a Secretaria Municipal de Controle Interno que, por sua vez, através de 
procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos. 
Art. 12 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 
instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências legais, sujeitará os 
responsáveis às sanções legais. 
Art. 13 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pelas 
unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 
obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle Interno. 
Art. 14 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das demais 
normas competentes, que devem ser respeitadas. 
Art. 15 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, 
legais ou técnicos assim o exigirem. 
Art. 16 São partes integrantes, da presente Instrução Normativa os anexos I, II, III e IV: 
I - ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas; 
II - ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas; 
III - ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Locação de imóveis; 
IV - ANEXO IV – TERMO DE ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO. 
Art. 17 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Marataízes, ES, 24 de agosto de 2021. 

 
Elizeu Machado Estevão 

Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas 
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Art. 62, 63 §§ 1º, 2º  da Lei Federal nº 4.320/64) 
 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   

OBJETO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas 

EM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 
(Princípio da Competência) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                NOTA FISCAL Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   
 
OBJETO:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________ 

MATERIAL                                                                         SERVIÇO 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações: 
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ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Locação de imóvel 
1. DADOS CADASTRAIS 
Secretaria responsável: 
 
Fiscal do Contrato:                                                                                                                                         Matrícula: 

Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

2. ITENS Fiscal do 
Contrato 

Contabilidade

2.1. Formulário de Liquidação de Despesa   

2.2. Termo de ateste do Fiscal do Contrato (ANEXO IV)   

2.3. Cópia do CPF e RG, quando se tratar de pessoa física   

2.4. Inscrição da empresa no CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica   

2.5. 
Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, quando se tratar de pessoa jurídica, 

atualizada 
  

2.6. 
Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, quando se tratar de pessoa jurídica, 

atualizada 
  

2.7. Certidão negativa de débito junto ao INSS, quando se tratar de pessoa jurídica, atualizada   

2.8. Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho   

2.9. Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, atualizada   

2.10. 
Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou 

boleto/fatura 

  

2.11. 
Notificação emitida ao proprietário do imóvel pelo fiscal do contrato, no caso de CND ausente 

ou vencida 

  

 
Atesto, para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação da documentação 
apresentada. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 
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ANEXO IV – TERMO DE ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO 
1. DADOS CADASTRAIS 
Secretaria responsável: 
 

Contratada (Pessoa Física ou Jurídica): 
 

Número do Contrato: 

 
Eu, ________________________________________________________, matrícula nº _______________________, ocupante do 

cargo de ___________________________________, Fiscal do Contrato Administrativo nº __________, nomeado através da portaria 

nº. ________, de ____/____/________, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8666/1993, declara que no mês ___________________ do 

corrente exercício, o imóvel, objeto da locação conforme contrato supracitado, fora utilizado pela Secretaria responsável 

exclusivamente nas atividades pactuadas pelas partes. 

ANOTAÇÕES: 

 

 

 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 

 

 

DECRETO-N Nº 2.860, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO as disposições legais que exigem a elaboração de instrução normativa 
regulamentando as rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da 
estrutura do Município, objetivando a implementação de procedimentos de controle; 

CONSIDERANDO que o instrumento legal para normatizar esses serviços é a Instrução 
Normativa; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA 
FINANCEIRO Nº 10/2021 – Liquidação de Despesas – Locação de horas máquina, que 
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dispõe sobre orientações e procedimentos a serem observados na fase de liquidação de 
despesas referentes a locação de veículos, no âmbito do poder executivo municipal de 
Marataízes/ES”. 

Art. 2º - A Instrução Normativa referida no artigo 1º é parte integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito  
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021. 

 
 
 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI - SISTEMA FINANCEIRO Nº 10/2021 – Liquidação de 
Despesas – Locação de horas máquina 

 
“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 
observados na fase de liquidação de despesas 
referentes a locação de horas máquina, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal de Marataízes/ES”. 

Versão: 01
Data de aprovação: 
Ato de aprovação: 
Unidade responsável: Secretaria Municipal de Finanças 

CAPÍTULO I	
DA FINALIDADE 

Art. 1º A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 
procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas referentes a 
locação de horas máquina, no âmbito do Município de Marataízes. 

DA ABRANGÊNCIA	
Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades administrativas do poder 
executivo do Município de Marataízes. 

 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 3º A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na 
Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000, na Lei 
nº. 4.320/1964 e na Lei nº. 8.666/1993. 

DOS CONCEITOS	
Art. 4º Para fins desta Instrução normativa considera-se: 
I -  Órgão: unidade que integra a estrutura da administração direta do Município; 
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II -  Entidade: unidade que integra a estrutura da administração indireta do Município; 
III - Autoridade competente: pessoa investida no cargo de Secretário do Município, no caso 
dos órgãos, ou dirigente máximo das entidades, salvo disposição legal em contrário; 
IV - Reserva Orçamentária: garante dotação orçamentária para cobertura da despesa até 
que se conclua o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade; 
V - Empenho: conforme a Lei nº 4.320/64 o empenho da despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição. 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 dedução desta do saldo da dotação própria, sendo 
vedado a realização de despesa sem prévio empenho, devendo ser assinado pelo Prefeito e 
pelo Contador; 
VI - Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, sendo que nenhum 
pagamento poderá ser realizado sem a efetiva liquidação da despesa, devendo ser 
atestado pelo Secretário da Pasta em formulário próprio padrão (anexo I); 
VII - Em Liquidação: registra a despesa, quando a mercadoria foi entregue ou o serviço foi 
realizado, porém há alguma pendência como CND (Certidão Negativa de Débito) vencida, 
ou motivos diversos que impeçam a liquidação definitiva para posterior pagamento; 
VIII - Ordem de Pagamento: é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga; 
IX - Ordem Bancária Municipal (OBM): ferramenta bancária utilizada para efetuar 
pagamentos por meios de arquivos eletrônicos; 
X - Restos a Pagar: são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as 
despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as 
despesas empenhados e não liquidados; 
XI - Tesouraria: no âmbito da Prefeitura Municipal de Marataízes a Tesouraria compreende a 
Coordenadoria de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro. 
XII - Fonte de Recurso: indica a origem ou a procedência dos recursos; 
XIII – Ordem Cronológica de pagamentos: pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecendo, 
para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica de liquidação de 
empenho. 
 

CAPITULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN: 
I - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Secretaria Municipal 
de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 
II - promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 
III - zelar para que todos cumpram esta instrução normativa, em todos os seus termos; 
IV - cumprir as determinações desta instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos. 
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Art. 6º Da Tesouraria: 
I  -  manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo cumprimento da mesma; 
II - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de padronização da programação financeira; 
III - obedecer à ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de prioridades 
constantes nesta instrução normativa; 
IV - conferir se a liquidação feita no sistema contábil está condizente com as notas fiscais 
apresentadas, para pagamento. 
Art. 7º Das demais Secretarias: 
I - cumprir todas as determinações contidas nesta instrução normativa na preparação dos 
processos de liquidação de despesas, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização dos procedimentos. 
 

CAPITULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 8º O processo de liquidação de despesas referentes a locação de horas máquina deve 
apresentar toda documentação e elementos comprobatórios da prestação dos serviços, bem 
como toda a documentação listada nos parágrafos deste artigo, sob pena de devolução do 
processo à Secretaria solicitante. 
§ 1º Toda Nota Fiscal deverá ser protocolizada para processamento no sistema contábil 
acompanhada do formulário de liquidação de despesa (ANEXO I) devidamente preenchido 
e assinado pelo Secretário da Pasta. 
§ 2º O Fiscal do Contrato deverá instruir o processo de liquidação com os seguintes 
documentos, conforme ANEXO III - Check List para Liquidação de Despesas – Locação de 
horas máquina, que deverá ser preenchido e assinado: 
I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesa (ANEXO I), ou, quando for o caso, 
Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesa (ANEXO II); 
II - Ateste do Fiscal do Contrato (ANEXO III); 
III - Mapa de Percurso do Veículo, com a descrição do serviço executado e localização 
(ANEXO IV); 
IV - Relatório fotográfico, com identificação do dia da realização do serviço; 
V - Inscrição da empresa no CNPJ; 
VI - Certidões negativas, de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada; 
VII - Certidões negativas, de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada; 
VIII - Certidões negativas de débito junto ao INSS, atualizada; 
IX - Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada; 
X - Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho, atualizada; 
XI - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, 
atualizada; 
XII - Certidões negativas de débito, junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio 
da Empresa, atualizada; 
XIII - Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou 
boleto/fatura; 
XIV - Relatório das máquinas/caminhões com horas locadas e certificado de regularidade 
(ANEXO V). 
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§ 3º A fatura e o Mapa de Percurso do Veículo, deverão ser entregues a Secretaria pelo 
fornecedor diretamente ao Fiscal do Contrato que receberá os documentos informando nos 
mesmos a data e hora do ato, sendo vedado o recebimento em momentos diferentes. 
§ 4º O Mapa de Percurso do Veículo deverá ser assinado, pelo servidor responsável pelo 
controle dos veículos nas respectivas Secretarias. 
§ 5º O horário de utilização dos veículos é aquele estipulado pelo órgão gestor do contrato, 
de acordo com a norma Municipal, sendo que qualquer fato anômalo deve ser justificado 
pelo Fiscal do Contrato e pelo Gestor da Secretaria. 
§ 6º Quando da ausência de alguma das CND’s ou apresentação fora de prazo de validade 
deverá ser apresentada a notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, 
estabelecendo prazo para regularização. 
Art. 9º Em todos os pagamentos serão descontados INSS, ISS e IR, quando devidos. 
Art. 10 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
 

CAPÍTULO IV	
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 11 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa poderão ser 
obtidos junto a Secretaria Municipal de Controle Interno que, por sua vez, através de 
procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos. 
Art. 12 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos nesta 
instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências legais, sujeitará os 
responsáveis às sanções legais cabíveis. 
Art. 13 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pelas 
unidades executoras sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão 
obrigatoriamente ser comunicadas à Secretaria Municipal de Controle Interno. 
Art. 14 Os termos contidos nesta instrução normativa não eximem a observância das demais 
normas competentes, que devem ser respeitadas. 
Art. 15 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, 
legais ou técnicos assim o exigirem. 
Art. 16 São partes integrantes, da presente Instrução Normativa os anexos I, II, III, IV e V: 
I - ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas; 
II - ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas; 
III - ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Locação de veículos; 
IV - ANEXO IV – Mapa de Percurso do Veículo, com a descrição do serviço executado e 
localização; 
V - ANEXO V – Relatório das máquinas/caminhões com horas locadas e certificado de 
regularidade; 
Art. 17 Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Marataízes, ES, 24 de agosto de 2021. 

 
Elizeu Machado Estevão 

Secretário Municipal de Finanças 
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ANEXO I - Formulário Padrão para Liquidação de Despesas 
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Art. 62, 63 §§ 1º, 2º  da Lei Federal nº 4.320/64) 
 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                FATURA Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   

OBJETO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________ 

MATERIAL (      )                                          SERVIÇO (      )                                 LOCAÇÃO (      ) 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
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ANEXO II - Formulário Padrão para Em Liquidação de Despesas 
EM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 

(Princípio da Competência) 

SECRETARIA: 

EMPRESA:   

CNPJ Nº:                                                FATURA Nº.: 

BANCO:                   AGÊNCIA:             CONTA CORRENTE: 

CONTRATO Nº:                                       VIGÊNCIA: 

PROCESSO INICIAL: 

EMPENHO:                                              VALOR TOTAL EMPENHO: 

VALOR LIQUIDADO:                  VALOR A PAGAR: 

FONTE DE RECURSO:   
 
OBJETO:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________ 

MATERIAL (      )                                          SERVIÇO (      )                                 LOCAÇÃO (      ) 
 
TIPO DE LICITAÇÃO:    Nº: 
 
Atesto a liquidação, tendo em vista que o serviço constante do documento fiscal, anexo, foi 
devidamente realizado, estando regular para pagamento, nos termos da legislação pertinente. 
 

Marataízes, xx de xxxxx de xxxx. 
 

_______________________________________________ 
Secretário Municipal 

 
Almoxarifado:_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável pelo Almoxarifado 

Observações:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______ 
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ANEXO III – Check List para Liquidação de Despesas – Locação de veículos 

1. DADOS CADASTRAIS 

Secretaria responsável: 
 
Fiscal do Contrato:                                                                                                                                         Matrícula: 

Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

2. ITENS Fiscal do 
Contrato 

Contabilidade

2.1. Formulário de Liquidação de Despesa   

2.2. Ateste do Fiscal do Contrato   

2.3. Mapa de Percurso do Veículo, com a descrição do serviço executado e localização (ANEXO IV)   

2.4. Relatório fotográfico, com identificação do dia da realização do serviço   

2.5. Inscrição da empresa no CNPJ   

2.6. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Federal, atualizada   

2.7. Certidão negativa de débito junto a Fazenda Pública Estadual, atualizada   

2.8. Certidão negativa de débito junto ao INSS, atualizada   

2.9. Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, atualizada   

2.10. Prova de Inexistência de Débito perante a Justiça do Trabalho   

2.11. Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal de Marataízes, atualizada   

2.12. 
Certidão negativa de débito junto Fazenda Pública Municipal da Sede do Domicílio da Empresa, 

atualizada 
  

2.13. Documento fiscal com dados bancários do credor (banco, agência e conta) ou boleto/fatura   

2.14. Relatório dos veículos locados e certificado de regularidade (ANEXO V)   

2.15. Notificação emitida à empresa pelo fiscal do contrato, no caso de CND ausente ou vencida   

 
Atesto, para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação da documentação 
apresentada. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 
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ANEXO IV – Mapa de Percurso do Veículo, com a descrição do serviço executado e localização 
1. DADOS CADASTRAIS 

Secretaria responsável: 
 
Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

PLACA/COR: MODELO/MARCA: ANO/ MODELO: KM INICIAL: KM FINAL: KM’s RODADOS:

Dia 
Horário 

de 
Início 

KM Inicial 
Horário 

de 
Término 

KM Final Localização Serviço Executado Motorista 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
ANOTAÇÕES: 
 

 

Atesto, para os devidos fins a veracidade das informações acima prestadas. 
 
Fiscal do contrato: ________________________________________________  Cargo: ________________________________________ 
 
Data: ____/____/________ 

__________________________________________________ 
Assinatura 

 
ANEXO V – Relatório das máquinas/caminhões com horas locadas e certificado de regularidade 

1. DADOS CADASTRAIS 
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Secretaria responsável: 
 
Fiscal do Contrato:                                                                                                                                         Matrícula: 

Empresa Contratada: 
 

Número do Contrato: 

PLACA MARCA MODELO RENAVAM ANO/ 
MODELO 

COMBUSTÍVEL COR IPVA/ LICENCIAMENTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ANOTAÇÕES 

PLACA: 

 
 

PLACA: 

 
 

PLACA: 

 
 

ATESTO que no mês do corrente exercício, os veículos referidos acima, objeto da locação conforme contrato supracitado, foram utilizados pela 
Secretaria contratante, exclusivamente nas atividades pactuadas pelas partes. Atesto ainda, que o fornecedor cumpre com as exigências contratuais, 
no que se refere a manutenção, atualização e demais obrigações. E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 
 
Data: ____/____/________. 

__________________________________________________ 
Fiscal do Contrato 
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DECRETO N Nº 2.861, DE 05 DE OUTUBRO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR NA 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL – JIF, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: 

Art. 1º – Designar o servidor ALBINO PEREIRA 
BAHIENSE , ocupante do cargo em comissão de 
Superintendente de Fiscalização de Obras e Posturas, 
para compor a JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL – JIF 
, instituída através do Decreto - N nº 2.725, de 14 de 
janeiro de 2021, em substituição à servidora KELLEN 
BATISTA SANTOS, matrícula nº 10084401.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO N Nº 2.862, DE 05 DE OUTUBRO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR 
NA COMISSÃO DE DEMOLIÇÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: 

Art. 1º – Designar o servidor ALBINO PEREIRA BAHIENSE 
, ocupante do cargo em comissão de Superintendente 
de Fiscalização de Obras e Posturas, para compor 
Comissão de Demolição, instituída através do Decreto 
- N nº 2.550, de 16 de janeiro de 2020  e alterada pelo 
Decreto-N 2.739/2021, em substituição à servidora 
KELLEN BATISTA SANTOS, matrícula nº 10084401.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 9.510, DE 05 DE OUTUBRO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 
COMISSIONADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica nomeado JOSÉ CARLOS FIRMINO, para o 
cargo comissionado de DIRETOR DE IMPRENSA OFICIAL, 
símbolo CC-3, lotado na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO -  P Nº 9.511 DE 05 DE OUTUBRO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 
PARA SERVIDORES. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: 

Art. 1º - CONCEDER, nos termos das legislações vigentes 
no município, em especial a Lei nº 982/2006, gratificação de 
50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos de origem 
do servidor, FLÁVIO SÉRGIO MACHADO DE SOUZA, 
ocupante do cargo de Técnico Agrícola, lotado na Secretaria 
Municipal de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e 
Pesca.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de setembro 
de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 017, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
N° 365/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA 
E PATRIMÔNIO HISTÓRICO no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no art. 24, inciso X, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a celebração da 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3373                   MARATAÍZES - ES - 05 de outubro de 2021 - Página 58

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento n° 089/2021, Processo nº 
55973/2021;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor Sr. Thiago Dardengo de 
Paiva para a função de fiscal, como responsável pelo 
acompanhamento da Autorização de Fornecimento n° 
365/2021, processo administrativo nº 55955/2021, que 
tem como objetivo a aquisição de estação de trabalho para 
usuário final (Desktop). Em suas ausências e impedimentos, 
o servidor será substituído pela servidora Sra. Marcelli 
Nascimento Costalonga.

Art. 2º - Os fiscais deverão acompanhar fiscalizar, e atestar 
a efetiva execução da Autorização de Fornecimento n° 
365/2021 do Processo Administrativo nº 55955/2021, e 
relatar eventuais ocorrências relacionadas à eventual 
inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no 
contrato, conforme determina o Art. 58 da Lei nº 8.666/93. 

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

Art. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes/ES, 05 de outubro de 2021.

SARA MEZINI COSTA
SECRETÁRIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO 

HISTÓRICO.

PORTARIA Nº 018, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A 
PROCURADOR MUNICIPAL.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES no uso de suas atribuições legais previstas 
na Lei Municipal nº 1.721/2014;
Resolve:

Art 1º - Conceder férias a Procurador Municipal, conforme 
planilha abaixo:

SERVIDOR SETORIAL
PERÍODO 

AQUISITIVO
PERÍODO FÉRIAS

Leandro Sá Fortes 
Administrativa e 

Trabalhista
2020/2021 13 A 27/10/2021

Ar. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marataízes-ES, 05 de outubro de 2021

WAGNER J. E. CARMO
Procurador-Geral do Município

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO / 
EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000116 - 21/09/2021
PROTOCOLO: N.º 064515/2021
CONTRATADA: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 
CPF/CNPJ: 49475833001684
ORIGEM: AF N.º 000115/2021 - 10/06/2021
JUSTIFICATIVA: CORREÇÃO DE CNPJ E ENDEREÇO - 
REQUERIMENTO Nº 78279/2021
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030300282.093.33903200000
.2211000000 - 00113-2211000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 1.570,00

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO / 
EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000206 - 04/10/2021
PROTOCOLO: N.º 074070/2021
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
CPF/CNPJ: 73856593000166
ORIGEM: AF N.º 000336/2021 - 13/09/2021
JUSTIFICATIVA: VENCIMENTO DE ATA - PROCESSO Nº 
78833/2021
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030300282.093.33903200000
.1530000000 - 00113-1530000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 712,06

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO / 
EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000207 - 04/10/2021
PROTOCOLO: N.º 074070/2021
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICIOS 
FARM LTDA 
CPF/CNPJ: 44734671000151
ORIGEM: AF N.º 000342/2021 - 13/09/2021
JUSTIFICATIVA: VENCIMENTO DE ATA - PROCESSO Nº 
78833/2021
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030300282.093.33903200000
.1530000000 - 00113-1530000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 1.030,00

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO / 
EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000208 - 04/10/2021
PROTOCOLO: N.º 074070/2021
CONTRATADA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 
CPF/CNPJ: 07847837000110
ORIGEM: AF N.º 000343/2021 - 13/09/2021
JUSTIFICATIVA: VENCIMENTO DE ATA - PROCESSO Nº 
78833/2021
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 3373                   MARATAÍZES - ES - 05 de outubro de 2021 - Página 59

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030300282.093.33903200000
.1530000000 - 00113-1530000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 2.148,00

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO / 
EXECUÇÃO

ESPECIE: ANULAÇÃO N.º 00000209 - 04/10/2021
PROTOCOLO: N.º 074401/2021
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
CPF/CNPJ: 73856593000166
ORIGEM: AF N.º 000355/2021 - 14/09/2021
JUSTIFICATIVA: VENCIMENTO DE ATA - PROCESSO Nº 
78833/2021
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030300282.093.33903200000
.1530000000 - 00113-1530000000
VALOR TOTAL ANULADO R$: 215,40

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 
000517/2021
PROTOCOLO: N.º 076955/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES
CONTRATADA: ECO BRAZIL TREIN EM DESEN PROF E 
SERV EDU LTDA
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº 000010/2021
OBJETO: INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES 
NOS CURSOS DO E-SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 000007000001.0412800022.029.339039000
00.1530000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA
VALOR TOTAL R$: 14.010,00
PROCESSO: PROTOCOLO N.º. 79026/2021 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 
000487/2021
PROTOCOLO: N.º 055955/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES
CONTRATADA: SPEED TECNOLOGIA EIRELI
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000020/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO 
PARA USUÁRIO FINAL (DESKTOP)
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO: 000008000001.1212200182.038.44905
200000.1530000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE
VALOR TOTAL R$: 585.000,00

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 
000516/2021
PROTOCOLO: N.º 078138/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES
CONTRATADA: ECO BRAZIL TREIN EM DESEN PROF E 
SERV EDU LTDA
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº 000009/2021
OBJETO: INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO 
CURSO OPERAÇÃO AVANÇADA DO E-SOCIAL
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS
DOTAÇÃO: 000006000001.0412300022.025.339039000
00.1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA
VALOR TOTAL R$: 3.180,00

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 
000518/2021
PROTOCOLO: N.º 078307/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES
CONTRATADA: ECO BRAZIL TREIN EM DESEN PROF E 
SERV EDU LTDA
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº 000011/2021
OBJETO: INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO CURSO DO 
E-SOCIAL (SECRETARIA DE SAÚDE)
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1012200252.067.339039000
00.1530000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

VALOR TOTAL R$: 1.710,00
RETIFICAÇÕES

AVISO RETIFICAÇÃO

Torna SEM EFEITO a publicação no diário municipal do dia 
04/10/21, na página 25, da republicação do extrato de Ata 
de Registro de Preços nº 051/21 (2ª publicação):

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº. 051/2021 - Pregão Presencial 
Nº. 0010/2021 – 2ª Publicação

Fornecedores Registrados: EDMAR MOREIRA 
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO - (TÍQUETES FEIRA) 

Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO;
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

O Presidente da Junta de Impugnação Fiscal Sanitária nomeado através do Portaria nº 033, de 12 de março de 2021, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Inciso III do Art. 83 da Lei Complementar nº 2.042 de 01 de abril 
de 2019, após três tentativas de entrega no endereço do estabelecimento, INTIMA, pelo presente Edital, a empresa C. DE 
SOUZA MARVILA com o CNPJ 16.558.757/0001-35, nome fantasia MARVILA FARMA DE BOA VISTA, para ciência da 
DECISÃO 086/2021 do auto de infração da Vigilância Sanitária nº 21/2021 (processo administrativo 065226/2021), que 
condenou a empresa ao pagamento de multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). 
Este Edital será publicado por uma vez no diário da oficial da Prefeitura Municipal de Marataízes para que no futuro não 
venham alegar ignorância.  

 
Marataízes-ES, 05 de outubro de 2021 

 
AYUB NASSAR FRAGA 

Presidente da JIFS 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

DECISÃO Nº 086/2021 
INTERESSADO: C. DE SOUZA MARVILA  
ASSUNTO: Julgamento do Auto de Infração nº 21/2021 

Nº PROCESSO(s) 
065226/2021 

Nº AUTO DE INFRAÇÃO 
21/2021 

DATA JULGAMENTO  
10/06/2021 

DECISÃO 
Vistos, relatos e discutidos nos autos do processo de nº 065226/2021, na reunião do dia 10/06/2021, em que fez 
necessário em verificar os fatores de impugnação administrativa do Auto de Infração número 21/2021, Conforme Lei 
Complementar nº 2042 de 01 de abril de 2019. Esta junta DECIDE pelo prosseguimento do auto com a aplicação da 
pena de multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e pela prorrogação do prazo por mais 30 dias para regularização 
e cumprimento da notificação nº 9265.  
INTIMAÇÃO 
Na forma da Lei Complementar Nº 2.042 de 01 de abril de 2019, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) intimado(s) a cumprir a 
decisão acima proferida comparecendo ao setor de cadastro econômico da Prefeitura Municipal para emissão de boleto 
ou dela recorrer ao Órgão Colegiado, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de sua ciência, conforme preceitua 
Art. 96 Inciso II, da mesma Lei 

Lorena Sechin Grola Miller 
Relatora 

Roniel Nunes de Souza 
Membro 

Julliana Amaral de A. Manhães  
Membro 

Ayub Nassar Fraga 
Presidente da GIF 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Av Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova

 Marataízes – ES - CEP 29.345-000
E-mail: diariooficial@marataizes.es.gov.br 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ AMINTAS PINHEIRO MACHADO
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ROBSON ABREU SILVA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

RENATA DE OLIVEIRA LINO
Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação 

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
 Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

JOÃO ANTÔNIO NETO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Transportes 

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO
Procuradoria Geral do Município

CECÍLIA CURCIO DA SILVA
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL
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