
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Finanças

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

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:
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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;

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

de Pagamento e a Coordenadoria de Controle Financeiro.
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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.
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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;

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.
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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
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