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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Normatizar procedimentos nas operações de emissão de empenhos, liquidação e pagamento 
de despesas; 

1.2) Garantir maior controle e eficiência dos gastos públicos; 

1.3) Atender legalmente os dispositivos contidos na Lei Federal nº 4.320/1964. 

 

2) DOS PROCEDIMENTOS:  

2.1) Na Emissão de Empenhos: 

2.1.1) No momento da emissão dos empenhos, a Contabilidade deve ficar atenta aos seguintes 
itens: 

2.1.1.1) Classificação dos elementos de despesa nas contas analíticas apropriadas segundo a 
sua natureza; 

2.1.1.2) Emissão prévia do empenho antecedendo a aquisição de bens ou contratação de 
serviços; 

2.1.1.3) Emissão do empenho antes do Presidente assinar o contrato, no caso de despesa que 
seja elaborado contrato; 

2.1.1.4) Emissão do empenho sempre em nome do fornecedor e/ou prestador de serviços; 

2.1.1.5) Emissão do empenho por estimativa para as despesas continuadas tais como: luz, água, 
telefone, etc; 

2.1.1.6) Emissão do empenho global para as despesas com contratos e de pagamento 
parcelado, por exemplo: obras e serviços de engenharia, prestação de serviços de caráter 
continuado, etc. 

2.2) Na Liquidação de Despesas: 

2.2.1) Quando for processada a liquidação da despesa, deve-se examinar o documento fiscal 
conferindo os seguintes itens: 

2.2.1.1) Data de emissão do documento fiscal; 

2.2.1.2) Existência de rasuras no documento; 

2.2.1.3) Falta de comprovação de recebimento (carimbo e assinatura); 

2.2.1.4) Tipo de documento fiscal, se nota fiscal de venda ou de serviço. 

2.2.2) Qualquer documento que contenha alguma irregularidade deve ser devolvido para fins de 
regularização; 
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2.2.3) Quando se tratar de liquidações referentes a aquisição de bens patrimoniais, deve ser 
exigido o carimbo “TOMBADO” e data no corpo da nota fiscal de origem. Esse carimbo deve ser 
posto pelo responsável pelo patrimônio da Câmara Municipal; 

2.2.4) Quando se tratar de serviços de assessoria, junto com a nota fiscal o Contratado deve 
anexar o relatório de atividades. 

Obs. 1: Excetuam-se aquelas empresas que já apresentam no corpo da nota fiscal a 
descrição detalhada dos serviços prestados; 

Obs. 2: A conferência e a liquidação são de responsabilidade do Contador ou a quem este 
delegar. 

2.3) No Pagamento de Despesa: 

2.3.1) O pagamento das despesas deve obedecer a ordem cronológica dos vencimentos; 

2.3.2) Quando se tratar de pagamento de exercícios anteriores, colocar na Ordem de Pagamento 
“Restos a Pagar”; 

2.3.3) Em todos os pagamentos que forem efetuados pela Tesouraria, deve ser feita a 
identificação (CPF ou Carteira de Identidade) da pessoa que está recebendo; 

2.3.4) As despesas só poderão ser encaminhados para pagamento após a devida liquidação. 

 

3) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

3.1) Nenhuma despesa poderá ser efetuada sem o prévio empenho; 

3.2) Não deve ser liquidado nenhuma despesa, cujo documento de liquidação esteja irregular 
conforme mencionado no item 2.2.1 desta Norma Interna; 

3.3) A Programação Financeira deve obedecer a ordem cronológica dos vencimentos, incluindo 
os vencimentos contratuais, cujo atraso pode gerar juros de mora ao erário da Câmara Municipal; 

3.4) Nenhum documento de aquisição de bens patrimoniais deverá ser liquidado ou pago sem o 
carimbo de “TOMBADO” posto pelo responsável pelo patrimônio da Câmara Municipal; 

3.6) Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma Interna, deverá ser esclarecida junto ao 
Controle Interno. 

 


