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Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

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 
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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.

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.
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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.

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.
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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;

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;
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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.
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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;

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
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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 – 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
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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

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
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