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CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1.º — Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar as Rotinas e

Procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de
Pagamentos das Obrigações Financeiras relativas ao fornecimento de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços, no Município de Santa
Teresa — ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÉNCIA

Art. 2.º — A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades da

Estrutura Organizacional, das Administrações Direta e Indireta, no âmbito do Poder

Executivo Municipal de Santa Teresa - ES.

CAPÍTULO III

DA BASE LEGAL

Art. 3.º — A presente Instrução Normativa Integra um conjunto de ações, de

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de disciplinar

as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de

Pagamentos das obrigações financeiras relativas ao fornecimento de bens,

locações, realização de obras e prestação de serviços, sobre o qual dispõem:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
“Estado do Espirito Santo

”TA mais».

|. Artigo 5º da Lei nº 8566/1993;
“. Lei [19 10.520/2002;
Ill. Lei nº 4320/1964.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4.º — São responsabilidades da Secretaria Municipal da Fazenda como

unidade responsável pela Instrução Normativa:

I. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa,
mantendo-a atualizada e supervisionando sua aplicação;

Il. Manter a Instrução Normativa à disposição de todas as Secretarias
Municipais, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;

III. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial

quanto aos procedimentos de controle e prazos e quanto à padronização

dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

CAPÍTULO v

DOS PROCEDIMENTOS

Sessão | — Liquidação

Art. 5.º — Respeitada a Ordem de classificação dos créditos. será realizada a

Liquidação Contábil da despesa, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320” 964.

Art. 6º : A Ordem Cronológica de exigibilidade das Obrigações financeiras

terá inicio na data do registro contábil da Liquidação da Despesa e serásuspensa até que: '
I. . Efetuada a Entrega por parte do fornecedor, de toda documentação

exigida pelas normas em vigor;

II. Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Art. 7º — O fiscal do contrato adotará as providências necessárias par

concluir a etapa da liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no

período estipulado no instrumento contratual. e ao final atestará a despesa na Nota

Fiscal ou documento de cobrança equivalente.

Art. 8º — A Nota Fiscai ou Fatura deverá ser remetida à Secretaria Municipal

da Fazenda no dia do atesto ou com justificativa, no dia útil imediatamente posterior

ao de atesto para a liquidação contábil da despesa,

Sessão ll - Pagamento

Art. 9.º ——O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a Ordem

Cronológica de exigibilidade, relativas ao: “
I. Fornecimento de bens,

il. Locações,
III. Realização de obras, e

IV. Prestação de serviços e se dará:

a) Por Unidade Gestora;

b) Por Fonte de Recursos;

0) Por data do registro contábil da Liquidação da despesa em sistema

informatizado, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4320/1964.

Art. 10 — Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados

à finalidade ou despesa especifica serão ordenados em listas próprias para cada

convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra

origem específica do recurso—, cuia obtenção exija vinculação.

Art. 11 — A quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos somente ocorrerá

quando presentes Relevantes Razões de interesse Público e mediante prévia

justificativa da autoridade competente.
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& 1.º —— Consideram-se Relevantes Razões de Interesse Público as seguintes

situações:

l. Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade

pública;

||. Pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte e demais
beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que

demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do

contrato;

lll. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência,
> recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

lV, “ Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a

integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das

atividades finalísticas, quando demonstrado o risco de descontinuidade

da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da

missão institucional;

V. Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade

ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em

fundada dúvida quanto a certeza e liquidez da obrigação de pagar;

Vl. Perdada regularidade tiscal após a liquidação da despesa e antes da
realização do pagamento.

5 2.º —— Nos termos da Lei nº 12.527. de 18 de novembro de 2011, o Poder

Executivo deverá disponibilizar diariamente no Portal da Transparência a Ordem

Cronológica de Pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a
eventual quebra da ordem,

Sessão "| —— Não se Aplica & Esta Normativa

Art. 12 —— Não se sujeitarão ao disposto nesta Instrução Normativa os

pagamentos decorrentes de:
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! Fis- nº-_2:f€-———«-1

Kidª/7)
I. Suprimento de Fundos, assim considerados as despesas realizadas em

regime de adiantamento, nos termos do Artigo 68 da Lei Federal nº
4.320/1964:

II. Obrigações Tributáriase Previdenciárias;

III. Sentenças e decisões Judiciais ou Notificações do Tribunal de Contas;

IV. Vale Transporte e Vale Alimentação;

V. _ Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VI. Pagamento de Pessoal.

CAPÍTULO VI

DAS CONSIDERAÇÓES FINAIS

Art. 13 — Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão

ser obtidos junto a Secretaria Municipal da Fazenda e na Unidade Central de

Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de controle e por meio

de métodos de amostragem, aterirá a fiel observância de seus dispositivos por

parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 14 —- Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de veriticar a sua

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das

Normas), bem como manter o processo de melhoria continua.

Art. 15 — O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos

será objeto de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar

para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas
instituídas.

Art. 16 — A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas,

sem a observância das tramitações, registro e controles estabelecidos nesta

Instrução Normativa estará sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo

das demais sanções legais.
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___, ___ªf/
Art. 17 — Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos sewídàí/

responsáveis pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Santa Teresa,

bem como nas demais unidades sujeitas a observância desta Instrução Normativa,

deverão obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à
Unidade Central de Controle Interno —— UCCI“

Art. 18 — As Unidades da Estrutura Organizacional do Municipio se obrigam

a cumprir e zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta

Instrução Normativa.

Art. 19 — A não observância das condições e procedimentos estabelecidos

nesta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar

os servidores e agentes que procederam indevidamente a imputação de
responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas,

Art. 20 —— Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espirito Santo,
em 24 de novembro de 2020.
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ANEXO I
Ordern Cronológica de Pagamentos

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SFI Nº 0412018 Versão: 02
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FRUXDGRAMA- Ordem Cronológica de Pagamentos
INSTRUÇÃO NORMATIVA- SFI Nº 0412018 Versão: 02

w

Respeitada & Ordem Cronológica dos
Crédltos, será realizada e liquidação

Cºntábil da despesaqi ,.
A Ordem Cronológica dl: exigibilidade
das Obrigações Financeiras terá início
na dªta do registro contábil da
liquidação da despesa e será suspensa

L
_“.
_|_;

("—l - A entrega por parte do fornecedor.
de toda documentaçãoexigida pelas
normas em vigor.
II - Snnadas as Pendências sobre a
Execução do Contrato;
lll — Regularizada &: situaçãoque impede
a certificação do adlmplemento da

«nª

O Fiscaldo Contrato adotará &
necessldade para concluir a etapa da

liquidação no prazo estipulado no
contrªto e no final atesturá & despesa

na Nota Fiscal ou documento

|_

A Nota Fiscal SQI'É
remetida à Secretaria
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dia do Atesto, ou com
Justiflcativa nadia útil

imediata ao atesto para &
liquidaãncohlábílda

O pªgamento deverá observar a OrdemCronológica relativas ao: '
- Fornecimento de Ele-ns. Lacaçães,
Realizações de Obras e a Prestação de
Seviços & se dará: '
a) Por Unidade Gestora: b) Por Fonte de
Recursos: :) Pºr data do Registro Contábil
de Liquidação da Danese em sistema

Os credores de Contratos que são
pagos cam recursos vinculadas à
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para cada convênio, contrato de
empréstimo ou financiamento,
funda especial ou outrª origem
específica do recurso

I

I

.*
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autoridade competente
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formatada;
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V — Para afastar o risco de prejuízo ao eráno, se houver
indiciasdefalsídade ou de irregularicsadesrave da & iquídaân
da despesas que resulte em fundada dum-ida quantu 'acerteza
: liquidez da olyigaçio depagar;
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e antes da realizaçãada pagamento
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IV - Concessionárias de se rviços públicos de
água, luz, telefoniae correios;
V - Vale Transporte e Vale Alimentaçãº;
Vl - Despesas provenientes de créditos adicionais
extraordinárias;
VII — Despesas :om Publicaçõesem Dlárío Oficial
e outras publicidade: de lnterese pública;
VIH — Pagªmento de Pessoal
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PARA EFEITO DE CONTAGEM DE PONTOS, INFORMA: , ª...?“
' r? “Ni (t.-«' 33xData de Exercício: / / _ º

É í-is n «se.,—

PARA EFEITO DE DESEMPATE, INFORMA A MAIOR GRADUAÇÃO APRESENTADA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: Rºx ÉEnsino Médio ( ) ”X“—N....» ,,,/J
Graduação Completa ( )

Graduação Cursando ( ) ___“ periodo/ano

Pós-Graduação lato sensu (Especialização) ( )

Pós—Graduação stricto sensu (Mestrado) ( )

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Santa Teresa/ES, de ' de 2020.
Assinatura do Candidato

Responsável pela Conferência

(Comissão Respo nsávei)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 04/2013 V.GZ
Publicação Nº 313242

( INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 04/2018

Versão: 02

Aprovada em: 24 de novembro de 2020

Ato de aprovação: Decreto nº 402/2020 *
Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda

CAPÍTULO 1

DA FINALIDADE

Art. 1.º — Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar as Rotinas e Procedimentos para cumprir a observância
da Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Financeiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização
de obras e prestação de serviços, no Município de Santa Teresa - ES.

CAPÍTULO 11

DA ABRANGÉNCIA

Art. 2.º - A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional, das Administrações
Direta e Indireta, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa - ES.

CAPÍTULO III

DA BASE LEGAL

Art. 3.º - A presente Instrução Normativa Integra um conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal, no sentido de disciplinar as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordern Cronológica de
Pagamentos das obrigações nnanceiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de

-:

serviços, sobre o qual dispõem: )/
Do M ]Es ASSINADO DIGITALMENTE .. www.diariomuriicipal.es.gov.br
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1. Artigo sº da Lei nº eses/1993,- ,_

Áxfi—àxrxII. Lei nº 10.520/2002; ,/ ? ' f“'111. Lei nº 4.32—[3/1964ª fiªis nºª
.F.—#...—

Art. 4.º — São responsabilidades da Secretaria Municipal da Fazenda como unidade responsável pela Instrução Normativa:

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

1. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, mantendo-a atualizada e supervisionando sua
aplicação;

II. Manter a Instrução Normativa à disposição de todas as Secretarias Municipais, zelando pelo fiel cumprimento da mes-
ma;

III. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e
prazos e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

CAPÍTULO v

Dos PROCEDIMENTOS

Sessão I — Liquidação

Art. 5.0 — Respeitada a Ordem de classificação dos créditos, será realizada a Liquidação Contábil da despesa, de acordo
com o Artigo 63 da Lei nº 4320/1964,

Art. 6º — A Ordem Cronológica de exigibilidade das Obrigações financeiras terá inicio na data do registro contábil da Liqui—
dação da Despesa e será suspensa até que:

I. Efetuada a Entrega por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

II. Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;

Art, 7º — O Escal do contrato adotará as providências necessárias para concluir a etapa da liquidação com a certificação do
adimplemento da obrigação, no periodo estipulado no instrumento contratual, e ao Final atestará a despesa na Nota Fiscal
ou documento de cobrança eduivalente.

u.

Art. Bº — A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser remetida à Secretaria Municipal da Fazenda no dia do atesto ou com justifica—
tiva, no dia útii imediatamente posterior ao de atesto para a liquidação contábil da despesa.

Sessão 11 - Pagamento

Art. 9.0 — O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a Ordem Cronológica de exigibilidade, relativas ao:

I., Fornecimento de bens,

II. Locações, ,
III. Realizaçãíde obras, e

IV. Prestação de serviços e se dará:

a) Por Unidade Gestora;

b) Por Fonte de Recursos;

c) Por data do registro contábil da Liquidação de despesa em sistema informatizado, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº
4320/1964.

Art. 10 —— Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à finalidade ou despesa especifica serão orde-
nados em listas próprias para cada convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem
específica do recursº, cuja obtenção exija vinculação.

là ”

DOM / ES Assmaoo DIGITALMENTE / WWW-diªriºmunicipal.ES-gºvbr



30/11/2020 (Segunda—feira) DOM/ES — Edição Nº 1653 Página 385

Art. 11 —- A quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos somente ocorrerá quando presentes Relevantes Rªzê'eªiªegªxteresse Público e mediante prévia justificativa da autoridade competente. 'ª' “ l
. "O .—

íiªls &ng& 1.0 — Consideram-se Relevantes Razões de Interesse Público as seguintes situações:

xxi/'I. Grave perturbação da ºrdem, situação de emergência ou calamidade pública; '“x “__?m-Mutuca11. Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de
de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa con-
tratada;

IV. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para
manter o funcionamento das atividades finallsticas, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um
serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional;

V. Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da
despesa que resulte em fundada dúvida quanto a certeza e liquidez da obrigação de pagar;

VI. Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

5 2.0 —— Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Executivo deverá disponibilizar diariamente
no Portal da Transparência a Ordem Cronológica de Pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual
quebra da ordem.

Sessão III —- Não se Aplica a Esta Normativa

Art. 12 — Não se sujeitarão ao disposto nesta Instrução Normativa os pagamentos decorrentes de:

I. Suprimento de Fundos, assim considerados as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do Artigo
' 68 da Lei Federal nº 4320/1964;

II. Obrigações Tributárias e Previdenciárias;

, III. Sentenças e decisões Judiciais ou Notificações do Tribunal de Contas;

IV. Vale Transporte de“ Vaia Alimentação;

V. Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VI. Pagamento de Pessoai.

CAPÍTULO VI

DAS CONSIDERAÇÓES FINAIS

Art. 13 — Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Secretaria Municipal da
Fazenda e naªUnidade Central 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 por parte das diversas unidades da estrutura
organizacional.

Art. 14 —- Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a_sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas),
bem como manter o processo de melhoria continua.

Art. 15 — O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e do
processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas.

Art. 16 - A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a observância das tramitações, registro
e controles estabelecidos nesta Instrução Normativa estará sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das
demais sanções legais.

Art. 17 — Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pela Secretaria Municipal da Fazenda
do Município de Santa Teresa, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão
obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno — UCCI.l/
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Art. 18 - As Unidades da Estrutura Organizacional do Municipio se obrigam a cumprir e zeiar pelo fiei cumprimento dos
procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa. '

Art. 19 — A não observância das condições e procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa constitui omissão de
dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederam indevidamente a imputação de responsabilida—
de, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 20 __ Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 24 de novembro de 2020,

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

AN EXO [

Ordem Cronológica de Pagamentos
INSTRUÇÃO NORMATIVA — SFI Nº 0412013 Versão: 02

PREFEITURA Ã'IÍNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA ERTNICTPAI. DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO

27.167.444rnu01-7z ,
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 0110112020 :| 31/12/1020

Empuhpiquíihçâo na “ne “ Pagamento !thf Pintifmciu E“: LiquidaçãoIWrDIxhquiLI“: Pampulhª l'lr Líqnâlni hide ! Pup
Unidade Gestora-. PrefeiiuraVMunlcipal de Santa Teresa

Foule de Recurso: 8900010000 . OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSINTÉNCIA SOCIAL . TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS ]

Daia Liquidação: DBMDZD
( ' fil r (""'- _"l'l? - xo» 'lm— PESTE 430.58 Emi aos]

Tomi Gm]: um um mi.;sl

um
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f
Resp-eitada a Ordem Cronológica dos
créditos. será realizada a liquidação

Contábil da despesa
u.—

,.

E

xl?

A Ordem Cronológica de exigibiiidade
das Obrigações Financeiras terá início
na data do registro contábil da
liquidação da despesa esera' suspensa

L
«_ ,;

(| - A entrega por parte do Fornecedor,
de toda documentaçãoexigida pelas
normas em vigor.
|! - Sanadas as Pendências sobre a

e
Execução do Contrato;
HI - Regularizada a situação que ímped
& certificação do adimplemento da

&
J?

O Fiscaldo Contrato adotará a
necessidade para concluiu-a etapa da

iiquidação no prazo estipulado no
contrato e no final atestarà a despesa

na Nota Fiscal ou documento

A Nota Fiscal será
remetida à Secreta ria

Municipal da Fazenda no
dia do Atas-to; ou com
justificativa no dia útil

imediato ao atesta para aiiquidaçãocontábiida -
31,

O pagamento deverá observar a Ordem
Cronoíógica reiativasao:
- Fornecimento de Bens,, Locações,
Realizações de Obras e a Prestação de
Sevíços e se dará:
a) Por Unidade Gestora; b) Por Fonte de
Recursos; :) Por data do Registro Contábif
da Liquidação da Despesa em sistema

|___
&!

». '!

Os credores de Contratos que são
pagos com recursos vinculados 'a '
finalidade ou despesa específica —
serão ordenados em lista própria :para cada convênio, cºntrato de .
empréstimo ou financiamento,
fundo especial ou outra origem
específica do recurso

FRUXDGRAMA - Ordem Cronoíógíca de Pagamentos _
INSTRUÇÃO NORMATWA - SFI Nº 04!201B Versão: 02 iª'ª “ “***—'“"

:) haver paga mento parcial. Eicandoo saldo
.rema nes cante na mes ma posição d a

Havend o in suíiciên cia de re: u rsos
disponíveis pa ra ou ita cão integral, podera

ordem cronológica

LTL

A quebra da Ordem Cronológica somente ocorrerá
quando há presentes reievantes razões de

interesse púbiicoe mediante justificativa da
autoridade competente

L
Reiavantes Razões para a Quebra da Ordem
4 — Grave perturbação da ordem, situação da emergência ou
caiamiciada pública;
li - Pagamento a microempresa, empraa depaquano porte
e demaisbeneficiarios do D rato 9 8,53 de 5 de outubro
ãíªºlá- dgsdeque demonstrado o risco de descontinuidade
do cumprimento double-to do contrato;
m - Pagamentode direitos oriundosde contratos em caso de
falência, recu pefaçãojudiciai du dissolução cla empresa
contratada;
iv - Pagamentodecontratocujo objetoseja imprªcíndíval
para assegurar a integridadedo patrimônio pú blicoou para
manter o funcionamento dasatividadarinalísticas, quando
demonstrado :: risco de descontín uidade da prestação de um
serviço público de relevâncra ou o cumprimento da missão
institucional;
V - Para afastar o risco de prejuízo ao erário, SEhIJ'LIVEf
indícios de falsidade ou de irreg ularidadegrave da iiquidação
da despesa que resulte em fundada dúvida quanto acer-tera
e iiquidaz daobrigação de pagar:
V! - Perda da regularidade fisl-sai após a liquidação da dapaa
e antes da realização do pag amento

Í»
& ,

O Poder Exec utivo deverá dispdn íbilizar
mensalmente n o Portal da Tra nsparênc ia a
Ordem Cronológica de Pagamentos, bem como as
justificativas a u ma eventual quebra da Ord em.

|_
501)

Não se sujeitarão ao disposto nesta Norma os
pagamentos decorrentes de:
!- Suprimento de Fundos, assim considerados as
despesas realizadas em regime de adiantamento.
nos termos do Artigo 68 da Lei Federal nº
4. 3 20/15 64;
H » Obrigações Trâbuta' rias e Previdenciárias;
ill — Sentenças & decisões Judiciais ou
Notificações :| o Tri b-unai de Contas;
IV — Concessionárias de serviços públicos de
água , luz, telefonia e correios;
V - Vale Transporte eVaie Alimentação;
Vi - Despesas provenientes de créd 31:05 adicionais
extraordinários;
VII - Despesascom Publicaçõesem Diário Oficial
e outras pubíicidadas de interesse púbiico;
Vlil — Pagamento de Pessoal
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