
Prefeitura Municipal de SantaMaria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO Nº 071/2021

APROVA INSTRUÇÃO NORMATIVA, PROPOSTA
PELA SECRETARIA DE FAZENDA DE SANTA
MARIA DE JETIBA.

O Prefeito de santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo no uso de suas
atribuições legais e,

- considerando a Cl/PMSMJ/CONTROLADORIA GERAL Nº 106/2020,
protocolizada em 26/11/2020, sob o nº 9790/2020;

- considerando a Resolução 227/11 e suas alterações 257/2013 do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo;

- considerando que o Controle Interno, previsto no art. 2º | a XLI da Lei
Municipal nº1464/2012 deve ser regido por normas de procedimentos especificos para execução das
atividades setoriais;

- considerando finalmente o disposto nos art. 53, 56, incisos |, IV, Art. 72 MI,
XXIV, XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa da Secretaria de Fazenda, fazendo
parte deste Decreto:

a) INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA FINANCEIRO - SFI — 003/2021 —

VERSÃO 01 - “DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA
PAGAMENTOS ATRAVES DE OBM - ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL”,

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto
1407/2016.

Regis ique-se. Cumpra-se.

SantaAA Jetibá-ES, 12

Prefeito Municipal

Janeiro de 2021.

ILARIO ROEPK
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“DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS ATRAVÉS
DE OBM - ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL.”

Versão: 01
Aprovação em: 05/01/2021
Ato de aprovação: Decreto nº 032/2021
Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda - Sistema Financeiro - SFI

|- DA FINALIDADE

Cumpre esta Instrução Normativa, dentre outras finalidades, estabelecer os procedimentos para
pagamentos através de OBM — Ordem Bancária Municipal.

Il - DA ABRANGÊNCIA
Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria de Fazenda do Município de Santa Maria de Jetibá/ES
como unidade executora e responsável pelos procedimentos de pagamentos, e todas as unidades
administrativas da estrutura organizacional que utilizam o referido serviço.

ll - DOS CONCEITOS

OBM: Ordem Bancária Municipal é uma modalidade de pagamento que elimina a necessidade de
emissão de cheques e diversos ofícios por parte da administração municipal, pois funciona via troca de
arquivos magnéticos e possibilita a automatização dos pagamentos a fornecedores e prestadores de
serviço do município;

IV - DA BASE LEGAL

O fundamento jurídico desta instrução normativa encontra respaldo nos seguintes preceitos normativos:
1 — Constituição Federal;
2 — Constituição Estadual;
3 — Lei federal nº 4.320/1964;
4 - Lei Federal nº 8666/93 e alterações;
5 — Lei Complementar nº 101/2000;
6 — Lei Orgânica Municipal;
7 — Lei Complementar Municipal nº 2.310/2020;
8 — Demais leis aprovadas que tratam do assunto.

V-— DAS RESPONSABILIDADES

1 — São responsabilidades do Setor de Contabilidade:
1.1 - Antes da emissão da Nota de Liquidação, encaminhar o processo à Gerência de Tributação os
processos dos prestadores de serviços que houverem retenção de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza e IR - Imposto de Renda . emitindo documentos pertinentes a cada tributo,necessários para recolhimento, bem como, a verificação de possíveis irregularidades junto ao Município:1.2 — Apor retorno da Gerência de Tributação, o Setor deContabilidade, fará uma análise do processo
e todos os documentos necessários para efetuar o procedimento de tiquidação;1.3- A Secretaria de Fazenda autoriza a liquidação e pagamento encaminhando o processo à Gerência
de Tesouraria a fetuar o devido

pagamgnto.
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2 - São responsabilidade da Gerência de Tributação:
2.1 - Verificar possíveis irregularidades do fornecedor junto ao Município;2.2 - Verificar o correto valor dos tributos a serem retidos pelo Município;
2.3 - Depois de emitidas as guias de retenções dos tributos que deverão ser recolhidos e verificadas as
pendências encaminhar o processo ao Setor de Contabilidade para providenciar a liquidação.

3 - São responsabilidade da Secretaria de Fazenda:
3.1 - Manter a Instrução Normativa devidamente atualizada:
3.2 - Garantir segurança no processo de movimentação do numerário (entrada, saída e guarda);3.3 - Realizar os pagamentos com presteza de forma a atender os dispositivos contidos nos artigos 62 à
64 da Lei Federal nº 4320/64 e artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

VI - DOS PROCEDIMENTOS

1 — Compete ao Setor de Contabilidade:
1.1 — Receber o processo acolhido no sistema de protocolo pela Secretaria de Fazenda;1.2 — Analisar toda documentação do processo necessária para o procedimento da liquidação;1.3 — Acessar o Sistema de Contabilidade Liquidação e preencher o cadastro de liquidação;

2 - Compete à Gerência de Tesouraria:
2.1 — Receber 0 processo acolhido no sistema de protocolo pela Secretaria de Fazenda e receber no
sistema de protocolo os processos da Secretaria de Saúde;
2.2 — Analisar e conferir contrato, nota fiscal, retenção, assinaturas em documentos que comprovam
liquidação, numeração das folhas e nota de liquidação:
2.3 — Relacionar e separar os processos para pagamento, respeitada a ordem cronológica, conforme
fonte de recurso e conta bancária:
2.4 - Verificar se o Secretário de Fazenda ordenou a liquidação e pagamento
2.5 — Encaminhar o processo ao responsável em efetuar pagamento, para que seja feito a OBM;2.6 — Enviar os arquivos eletrônicos aos bancos para que sejam efetivadas as OBM 's;
2.7 — Receber os arquivos eletrônicos dos bancos e fazer cópias destes arquivos no computador:2.8 — Ler e baixar os arquivos eletrônicos no sistema contábil e passar os comprovantes e as ordens de
pagamento para o responsável;
2.9 - Verificar se no dia seguinte a emissão da OBM, se não houve devolução por inconsistência de
informação;
2.10 — Despachar os processos para suas respectivas secretarias.

3 — Compete ao Secretário (a) de Fazenda:
3.1 — Receber o processo no sistema de protocolo:
3.2 - Encaminhar o processo à Gerência de Tributação os processos dos prestadores de serviços quehouverem retenção de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Naturezae IR - Imposto de Renda,emitindo documentos pertinentes a cada tributo, necessários para recolhimento.;
3.3 — Providenciar autorização para liquidação e pagamentos eletrônicos.

4 - Compete a Gerência de Tributação
4.1 - Receber o processo no sistema de protocolo;
4.2 - Verifica possíveis irregularidades do fornecedor junto ao-Meniei
4.3 - Verifica o correto valor dos tributos a serem retidos pelo Municipia;
4.4 - Depois de emitidas as guias de retenções-dos tributos que deverão ser recolhidos e verificadas as
pendências encaminhar o processo ao

Setor
de Contabilidade para próvidenciar a liquidação.
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VII- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta instrução normativa visa facilitar e melhorar o atendimento na Secretaria de Fazenda para que os
trabalhos sejam desenvolvidos com eficiência e eficácia.

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos
assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua.

Pertence também a esta Instrução Normativa o fluxograma anexo:

ANEXO |: PAGAMENTOS ATRAVES DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL.

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa aria de Jetibá ES, 12 de Janeiro de 2021

ILARIO ROEP
Prefeito Municipal

dé Fazérrida Interino

SEBASTIÃO LUIZ SILLER
Controlador Geral


