
 

DECRETO N.º 04, DE 2018 

 

Aprova a versão 01 da Instrução Normativa nº. 001/2018, que d
procedimentos a serem adotados para cumprir a ordem cronológica de pagamentos 
nos contratos realizados, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, no âmbito 
do Município de Acari/RN e da outras providencias
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 

72, VII, da Lei Orgânica Municipal, e objetivando a operacionalização do Controle Interno do Município, no âmbito 

do Poder Executivo;  

 

DECRETA: 

Art.1º. A aprovação da Versão 01 da Instrução Normativa n° 001/2018 da Controladoria Geral do 

Município de Acari/RN, para observância 

orçamentários e/ou recursos financeiros (Ordenadores de Despesas).

Parágrafo Único – As Unidades 

a) O Município de Acari 

b) O Fundo Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário;

c) O Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Para efeito do disposto no inciso VI do Art. 7º da Instrução Normativa 001/2018, considera

como de relevante interesse público para fins de quebra de ordem cronológica, as seguintes despesas:

I - Despesa com aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológicos, e insumos 

necessários aos serviços de saúde desenvolvidos pelo Município;

II –  Despesa com aquisição de gêneros

(PNAE) e destinados a manutenção das ações dos programas

Município de Acari/RN; 

 III - Despesa com os serviços de coleta de lixo urbano e hospitalar, se inclusive dos serviços de 

terceirização de mão de obras para estes fins;

IV - Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de tributação, recursos humanos, 

contábil, manutenção do portal da transparência e site oficial do Município, diante da necessidade de sua utilização 

em tempo integral; 

V - Despesa com aquisição de combustíveis para:

a) veículos que transportam pacientes e/ou equipes médicas para atendimento

b) veículos utilizados na vigilância sanitária e no controle de endemias;

c) veículos que fazem o transporte de alunos da rede pública municipal de ensino;

d) veículos que fazem a coleta de lixo urbano;

e) veículos utilizados no trabalho desenvolvido pelo 

f) veículos que fazem o transporte de água potável para consumo humano, considerando que o município está 

em colapso de abastecimento de água;

VI - Despesa com locação de veículos:

a) Que fazem o transporte escolar; 

b) Que fazem o transporte de pacientes e equipes médicas, no exercício da função;

c) Que fazem o transporte de lixo urbano e/ou hospitalar;

d) Que fazem o transporte de água potável, considerando que o município está em colapso de abastecimento de água;

Aprova a versão 01 da Instrução Normativa nº. 001/2018, que d
procedimentos a serem adotados para cumprir a ordem cronológica de pagamentos 

contratos realizados, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, no âmbito 
do Município de Acari/RN e da outras providencias.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 

a Municipal, e objetivando a operacionalização do Controle Interno do Município, no âmbito 

. A aprovação da Versão 01 da Instrução Normativa n° 001/2018 da Controladoria Geral do 

Município de Acari/RN, para observância pelas Unidades Administrativas, investidas de poderes para gerir créditos 

iros (Ordenadores de Despesas). 

nidades Administrativas de que trata o capte do artigo 1º compreendem: 

O Município de Acari (Administração Geral); 

O Fundo Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário; 

O Fundo Municipal de Saúde. 

Para efeito do disposto no inciso VI do Art. 7º da Instrução Normativa 001/2018, considera

público para fins de quebra de ordem cronológica, as seguintes despesas:

Despesa com aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológicos, e insumos 

necessários aos serviços de saúde desenvolvidos pelo Município; 

isição de gêneros alimentícios destinados ao Programa Nacional de Merenda Escolar 

(PNAE) e destinados a manutenção das ações dos programas sociais desenvolvidos no âmbito da responsabili

Despesa com os serviços de coleta de lixo urbano e hospitalar, se inclusive dos serviços de 

terceirização de mão de obras para estes fins; 

Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de tributação, recursos humanos, 

contábil, manutenção do portal da transparência e site oficial do Município, diante da necessidade de sua utilização 

Despesa com aquisição de combustíveis para: 

veículos que transportam pacientes e/ou equipes médicas para atendimento médico; 

veículos utilizados na vigilância sanitária e no controle de endemias; 

veículos que fazem o transporte de alunos da rede pública municipal de ensino; 

veículos que fazem a coleta de lixo urbano; 

veículos utilizados no trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar; 

veículos que fazem o transporte de água potável para consumo humano, considerando que o município está 

em colapso de abastecimento de água; 

Despesa com locação de veículos: 

cientes e equipes médicas, no exercício da função; 

Que fazem o transporte de lixo urbano e/ou hospitalar; 

Que fazem o transporte de água potável, considerando que o município está em colapso de abastecimento de água;

 

Aprova a versão 01 da Instrução Normativa nº. 001/2018, que dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados para cumprir a ordem cronológica de pagamentos 

contratos realizados, através de licitação, dispensa ou inexigibilidade, no âmbito 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 

a Municipal, e objetivando a operacionalização do Controle Interno do Município, no âmbito 

. A aprovação da Versão 01 da Instrução Normativa n° 001/2018 da Controladoria Geral do 

pelas Unidades Administrativas, investidas de poderes para gerir créditos 

dministrativas de que trata o capte do artigo 1º compreendem:  

 

Para efeito do disposto no inciso VI do Art. 7º da Instrução Normativa 001/2018, considera-se 

público para fins de quebra de ordem cronológica, as seguintes despesas: 

Despesa com aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológicos, e insumos 

Programa Nacional de Merenda Escolar 

desenvolvidos no âmbito da responsabilidade do 

Despesa com os serviços de coleta de lixo urbano e hospitalar, se inclusive dos serviços de 

Despesa com locação de software para atender as necessidades do sistema de tributação, recursos humanos, 

contábil, manutenção do portal da transparência e site oficial do Município, diante da necessidade de sua utilização 

veículos que fazem o transporte de água potável para consumo humano, considerando que o município está 

Que fazem o transporte de água potável, considerando que o município está em colapso de abastecimento de água; 



VII - Despesa com aluguéis, uma vez que

18 de outubro de 1991); 

Art. 3º.Caberá à Controladoria Municipal prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos 

dispositivos deste Decreto.  

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se 

Cumpra-se 

Dê-se ciência. 

 

Acari/RN, 26 de Março de 2018.  

 

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Despesa com aluguéis, uma vez que são aplicados a essa relação a Lei do Inquilinato (Lei Federal n.º 8.245 de 

Caberá à Controladoria Municipal prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos 

creto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL 

 
são aplicados a essa relação a Lei do Inquilinato (Lei Federal n.º 8.245 de 

Caberá à Controladoria Municipal prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos 

creto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  



 
Instrução Normativa: 001/2018 
 
 

 
 
 A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ACARI/RN, 
conferidas pela LeiMunicipal Nº 1.049, de 08 de fevereiro de 2017, em seu Art. 24e com fundamento na legislação 
vigente, especialmente na Lei Federal n
 

CONSIDERANDO que as ações dos agentes públicos devem obedecer aos princípios constitucionais de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no caput do artigo 37 da Constituição 
Federal; 
 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 
Fiscalestabelecenormas de finanças públicas voltadas para uma gestão fiscal planejada e transparente das ações 
governamentais (Art.1º, §1º - LC 101/2000);
 

CONSIDERANDO que o art. 5º 
Administração Pública, a obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, da ordem cronológica,nos seguintes 
termos:  

 
Art. 5
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta 
Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada.

 
CONSIDERANDOa Resolução nº 032/2016do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, bem 

como as alterações e acréscimos sofridos pela resolução nº 24/2017
sobre a observância da ordem cronológica de pagamento
jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

 
 CONSIDERANDO a competência do Município de Acari/RN de regulamentar a implantação da 
observância da ordem cronológica no âmbito das su
5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em consonância com a Resolução nº 032/2016do TCE/RN.
 
 
RESOLVE: 

 
 Art. 1º. Estabelecer procedimentos, rotinas, 
ordem cronológica de pagamentos nos contratos realizados, atravésde licitação, dispensa ou inexigibilidade, no 
âmbito do Município de Acari/RN. 
 
 Art. 2º. Para efeitos desta Instrução Normativa, são
estabelece o Art. 2º da Resolução 32/2016 do TCE/RN:
 
 I – Unidade Gestora: a unidade orçamentária ou administrativa, investida de poder para gerir créditos 
orçamentários e/ou recursos financeiros, de modo
 

a) O Município de Acari (Administração Geral);
b) O Fundo Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário;
c) O Fundo Municipal de Saúde.

 
 II – Obrigação de Natureza Contratual e Oneros
Administração Pública junto a fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras;
 

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados para 
cumprir a ordem cronológica de pagamentos nos contratos 
realizados, através de licitação, dispensa ou 
inexigibilidade, no âmbito do Município de Acari/RN e da 
outras providencias. 

A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
Municipal Nº 1.049, de 08 de fevereiro de 2017, em seu Art. 24e com fundamento na legislação 

vigente, especialmente na Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e, 

CONSIDERANDO que as ações dos agentes públicos devem obedecer aos princípios constitucionais de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no caput do artigo 37 da Constituição 

ONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscalestabelecenormas de finanças públicas voltadas para uma gestão fiscal planejada e transparente das ações 

LC 101/2000); 

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei º 8666, de 21 de junho 1993, impõe a cada unidade da 
Administração Pública, a obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, da ordem cronológica,nos seguintes 

5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações ter
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta 
Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada. 

CONSIDERANDOa Resolução nº 032/2016do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
como as alterações e acréscimos sofridos pela resolução nº 24/2017-TCE/RN e nº 003/2018
sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das unidades 
jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO a competência do Município de Acari/RN de regulamentar a implantação da 
observância da ordem cronológica no âmbito das suas unidades Administrativas, com vistas ao cumprimento ao art. 
5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em consonância com a Resolução nº 032/2016do TCE/RN.

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

. Estabelecer procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para a adequadaobservância da 
ordem cronológica de pagamentos nos contratos realizados, atravésde licitação, dispensa ou inexigibilidade, no 

 

. Para efeitos desta Instrução Normativa, são adotadas as seguintes definições, com base no que 
estabelece o Art. 2º da Resolução 32/2016 do TCE/RN: 

Unidade Gestora: a unidade orçamentária ou administrativa, investida de poder para gerir créditos 
orçamentários e/ou recursos financeiros, de modo a compreender no Município de Acari/RN, as seguintes Unidades:

O Município de Acari (Administração Geral); 
O Fundo Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário; 
O Fundo Municipal de Saúde. 

Obrigação de Natureza Contratual e Onerosa: toda e qualquer obrigação financeira assumida pela 
Administração Pública junto a fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras;

 

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados para 
cumprir a ordem cronológica de pagamentos nos contratos 
realizados, através de licitação, dispensa ou 
inexigibilidade, no âmbito do Município de Acari/RN e da 

no uso de suas atribuições legais que lhe são 
Municipal Nº 1.049, de 08 de fevereiro de 2017, em seu Art. 24e com fundamento na legislação 

CONSIDERANDO que as ações dos agentes públicos devem obedecer aos princípios constitucionais de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no caput do artigo 37 da Constituição 

Lei de Responsabilidade 
Fiscalestabelecenormas de finanças públicas voltadas para uma gestão fiscal planejada e transparente das ações 

da Lei º 8666, de 21 de junho 1993, impõe a cada unidade da 
Administração Pública, a obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, da ordem cronológica,nos seguintes 

Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como 
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta 
Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 

CONSIDERANDOa Resolução nº 032/2016do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
TCE/RN e nº 003/2018-TCE/RN,que dispõe 

s nos contratos firmados no âmbito das unidades 

CONSIDERANDO a competência do Município de Acari/RN de regulamentar a implantação da 
as unidades Administrativas, com vistas ao cumprimento ao art. 

5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em consonância com a Resolução nº 032/2016do TCE/RN. 

deveres e responsabilidades para a adequadaobservância da 
ordem cronológica de pagamentos nos contratos realizados, atravésde licitação, dispensa ou inexigibilidade, no 

adotadas as seguintes definições, com base no que 

Unidade Gestora: a unidade orçamentária ou administrativa, investida de poder para gerir créditos 
a compreender no Município de Acari/RN, as seguintes Unidades: 

a: toda e qualquer obrigação financeira assumida pela 
Administração Pública junto a fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras; 



 III - Recursos Vinculados: os recursos provenientes de contratos de empréstimo ou de f
convênios, de emissão de títulos ou de qualquer outra forma de obtenção de recursos que exija aplicação vinculada à 
finalidade específica; 
 
 IV – Recursos Ordinários: os recursos oriundos de receita própria, de transferências ou de outros 
os quais não se ache vinculada especificamente sua aplicação;
 
 V – Credor: todo fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras cujo 
adimplemento de obrigação contratual mantida com a Administração Publica sej
desta; 
 
 Art. 3º.Para cada Unidade Gestora serão mantidas listas de credores,classificadas por fonte diferenciada de 
recursos e organizadas pela ordem cronológica deantiguidade dos referidos créditos.
 
 §1º Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de pagamentos, os recursos relacionados serão 
considerados vinculados ou ordinários. 
 
 § 2º Os credores de obrigações custeadas com recursos ordinários serão agrupados em lista única. 
 
 § 3º Os credores de obrigações custeadas com recursos legalmente vinculados serão ordenados em listas 
próprias para cada convênio, contrato de repasse, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção 
exija vinculação à finalidade específica. 
 
 § 4º Os credores de obrigações de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada de 
recursos, em lista classificatória especial de pequenos credores. 
 
 § 5º Consideram-se de baixo valor as obrigações decorrentes de contratos de compras e servi
contratado, correspondente a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do inciso II do art. 24 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 

DOS PROCEDIMETOS DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 
 Art. 4º.  As cobranças devem ser realizadas a partir da data do adimplemento da
obrigação contratual ou do transcurso de etapa ou de parcela, desde que previsto eautorizado o parcelamento da 
prestação, em conformidade com o cronograma de execuçãoe o cronograma financeiro.
 
 § 1º. O instrumento convocatório da licitação e/ou termo de contrato estabelecerão condições e prazos para 
o exercício da fiscalização e certificação, com referência à liquidação da despesa e à indicação do responsável pelo 
atesto da mesma ou, quando for necessário mais de um responsável pelo atesto, todos deverão ser indicados.
 
 § 2º.Nos casos em que a Ordem de Compra ou Ordem de Serviços substituir o instrumento contratual, por 
força do disposto no caputdo Art. 62 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, 
prazo para a liquidação e o responsável pelo atesto.
 
 § 3º. Na ausência da estipulação de prazo para a liquidação da despesa, este será de 15 (quinze) dias a 
contar do protocolamento por parte do credor da solicitação

 

 Art. 5º.O procedimento de liquidação das despesas iniciar
da solicitação de cobrança (Nota Fiscal, Fatura ou documento equivalente), efetuado junto a Secretaria de 
Administração, Tributação e Finanças do Município, ao qual competirá o lançamento imediato do beneficiário na 
lista geral de credores que protocolaram documentos de cobrança. 
 
 § 1º. O tramite entre a autuação e o encaminhamento da despesa ao setor de contabilidade para que este 
proceda ao registro contábil da despesa na fase de “em liquidação” deverá ser concluído no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis. 

 
§ 2º. Os prestadores de serviços encaminharão juntamente à documentação fiscal e certidões negativas, 

relatório dos serviços realizados no período referência, quando o teor do serviço assim exigir.
 
 § 3º. A autuação deverá ser realizada pelaSecretaria de Administração, Tributação e Finanças do 
Municípioe a correspondente documentação encaminhada aos responsáveis pelos atos que compõ
liquidação, observando o que dispõe os Art. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964;
   
 § 4ºConstatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, à realização da 
obra ou à entrega do bem ou de parcela dest

Recursos Vinculados: os recursos provenientes de contratos de empréstimo ou de f
convênios, de emissão de títulos ou de qualquer outra forma de obtenção de recursos que exija aplicação vinculada à 

Recursos Ordinários: os recursos oriundos de receita própria, de transferências ou de outros 
os quais não se ache vinculada especificamente sua aplicação; 

Credor: todo fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras cujo 
adimplemento de obrigação contratual mantida com a Administração Publica seja objeto de certificação por parte 

.Para cada Unidade Gestora serão mantidas listas de credores,classificadas por fonte diferenciada de 
recursos e organizadas pela ordem cronológica deantiguidade dos referidos créditos. 

Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de pagamentos, os recursos relacionados serão 
considerados vinculados ou ordinários.  

Os credores de obrigações custeadas com recursos ordinários serão agrupados em lista única. 

de obrigações custeadas com recursos legalmente vinculados serão ordenados em listas 
próprias para cada convênio, contrato de repasse, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção 
exija vinculação à finalidade específica.  

credores de obrigações de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada de 
recursos, em lista classificatória especial de pequenos credores.  

se de baixo valor as obrigações decorrentes de contratos de compras e servi
contratado, correspondente a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do inciso II do art. 24 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPITULO II 
DOS PROCEDIMETOS DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 

devem ser realizadas a partir da data do adimplemento da 
obrigação contratual ou do transcurso de etapa ou de parcela, desde que previsto eautorizado o parcelamento da 
prestação, em conformidade com o cronograma de execuçãoe o cronograma financeiro. 

O instrumento convocatório da licitação e/ou termo de contrato estabelecerão condições e prazos para 
o exercício da fiscalização e certificação, com referência à liquidação da despesa e à indicação do responsável pelo 

ecessário mais de um responsável pelo atesto, todos deverão ser indicados.

Nos casos em que a Ordem de Compra ou Ordem de Serviços substituir o instrumento contratual, por 
do Art. 62 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, tais documentos deverão estabelecer o 

prazo para a liquidação e o responsável pelo atesto. 

. Na ausência da estipulação de prazo para a liquidação da despesa, este será de 15 (quinze) dias a 
contar do protocolamento por parte do credor da solicitação de cobrança. 

.O procedimento de liquidação das despesas iniciar-se-á com o protocolamento por parte do credor, 
da solicitação de cobrança (Nota Fiscal, Fatura ou documento equivalente), efetuado junto a Secretaria de 

inanças do Município, ao qual competirá o lançamento imediato do beneficiário na 
lista geral de credores que protocolaram documentos de cobrança.  

O tramite entre a autuação e o encaminhamento da despesa ao setor de contabilidade para que este 
eda ao registro contábil da despesa na fase de “em liquidação” deverá ser concluído no prazo máximo de 02 

Os prestadores de serviços encaminharão juntamente à documentação fiscal e certidões negativas, 
zados no período referência, quando o teor do serviço assim exigir. 

A autuação deverá ser realizada pelaSecretaria de Administração, Tributação e Finanças do 
Municípioe a correspondente documentação encaminhada aos responsáveis pelos atos que compõ
liquidação, observando o que dispõe os Art. 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964; 

Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, à realização da 
obra ou à entrega do bem ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora 

 
Recursos Vinculados: os recursos provenientes de contratos de empréstimo ou de financiamento, de 

convênios, de emissão de títulos ou de qualquer outra forma de obtenção de recursos que exija aplicação vinculada à 

Recursos Ordinários: os recursos oriundos de receita própria, de transferências ou de outros meios para 

Credor: todo fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras cujo 
a objeto de certificação por parte 

.Para cada Unidade Gestora serão mantidas listas de credores,classificadas por fonte diferenciada de 

Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de pagamentos, os recursos relacionados serão 

Os credores de obrigações custeadas com recursos ordinários serão agrupados em lista única.  

de obrigações custeadas com recursos legalmente vinculados serão ordenados em listas 
próprias para cada convênio, contrato de repasse, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção 

credores de obrigações de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada de 

se de baixo valor as obrigações decorrentes de contratos de compras e serviços cujo valor 
contratado, correspondente a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do inciso II do art. 24 

obrigação contratual ou do transcurso de etapa ou de parcela, desde que previsto eautorizado o parcelamento da 

O instrumento convocatório da licitação e/ou termo de contrato estabelecerão condições e prazos para 
o exercício da fiscalização e certificação, com referência à liquidação da despesa e à indicação do responsável pelo 

ecessário mais de um responsável pelo atesto, todos deverão ser indicados. 

Nos casos em que a Ordem de Compra ou Ordem de Serviços substituir o instrumento contratual, por 
tais documentos deverão estabelecer o 

. Na ausência da estipulação de prazo para a liquidação da despesa, este será de 15 (quinze) dias a 

á com o protocolamento por parte do credor, 
da solicitação de cobrança (Nota Fiscal, Fatura ou documento equivalente), efetuado junto a Secretaria de 

inanças do Município, ao qual competirá o lançamento imediato do beneficiário na 

O tramite entre a autuação e o encaminhamento da despesa ao setor de contabilidade para que este 
eda ao registro contábil da despesa na fase de “em liquidação” deverá ser concluído no prazo máximo de 02 

Os prestadores de serviços encaminharão juntamente à documentação fiscal e certidões negativas, 

A autuação deverá ser realizada pelaSecretaria de Administração, Tributação e Finanças do 
Municípioe a correspondente documentação encaminhada aos responsáveis pelos atos que compõem a fase da 

Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, à prestação do serviço, à realização da 
ão os prazos oponíveis à unidade gestora 



exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e 
pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidades;
 
 § 5º O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso 
seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem do prazo de 
liquidação oponível à unidade administrativa
 
 § 6º Esgotado oprazo estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, o prazo máximo de 15 
(quinze) dias, sem a correspondente liquidação da despesa, esta terá prioridade sobre todas as demais, ficando 
sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela mesma fonte de recursos,ainda que seja originária de exercício 
encerrado. 
 
 §7º. Após o cumprimento de todas as etapas da fase de liquidação, o processo será remetido ao setor 
financeiro para fins de pagamento. 
 

DOS PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLOGICA DAS EXIGIBILIDADES
 
 Art. 6º.No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após 
expedição da ordem de pagamento a que se refere o art.64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resp
ordem cronológica das 
exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, observando ainda o que determina os incisos I e II do 
Art. 12 da Resolução 32/2016 do TCE/RN e com os seguintes prazos:
 
 I - de até 5 (cinco) dias úteis, 
conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor de até R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais); ou
 
 II - de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, 
como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 § 1º.Ficam justificados o não pagamento nos prazos previstosnosincisos ant
ocorrer a insuficiência financeira da fonte pagadora, conforme inteligência da letra “b” do inciso XIV doart. 40 da Lei 
Nacional nº 8.666/93. 
 
 § 2º. Poderá ser justificada ainda a não efetivação do pagamento nos prazos previst
Art. 6º, destaInstrução Normativa, nos casos em que as datas de quitação coincidirem com o período de substituição 
de titulares das contas bancárias das fontes pagadoras afetadas, até que a instituição bancaria libere a movimentação 
através desses. 
 
 §3º. Não serão pagos créditos, ainda que certificados, enquanto houver outro mais bem classificado, 
custeado pela mesma fonte de recursos, ainda que seja originário de exercício encerrado.
 
 

DA ADMISSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENT
 
 Art. 7. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida em caso de:

 
I – grave perturbação da ordem;
 
II – estado de emergência;
 
III – calamidade pública; 
 
IV – decisão judicial; 
 
V – decisão do Tribunal de Contas que determine a suspensão do pagamento; e
 
VI - relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.
 

 § 1º. As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previame
de ato emanado da autoridade competente.
 

exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e 
pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidades; 

fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso 
seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem do prazo de 
liquidação oponível à unidade administrativa contratante. 

Esgotado oprazo estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, o prazo máximo de 15 
(quinze) dias, sem a correspondente liquidação da despesa, esta terá prioridade sobre todas as demais, ficando 

uidação custeada pela mesma fonte de recursos,ainda que seja originária de exercício 

Após o cumprimento de todas as etapas da fase de liquidação, o processo será remetido ao setor 

CAPÍTULO III 
PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLOGICA DAS EXIGIBILIDADES

.No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após 
expedição da ordem de pagamento a que se refere o art.64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resp

exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, observando ainda o que determina os incisos I e II do 
Art. 12 da Resolução 32/2016 do TCE/RN e com os seguintes prazos: 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, 
conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor de até R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais); ou

(trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, 
como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 

Ficam justificados o não pagamento nos prazos previstosnosincisos anteriores nas hipóteses em que 
ocorrer a insuficiência financeira da fonte pagadora, conforme inteligência da letra “b” do inciso XIV doart. 40 da Lei 

Poderá ser justificada ainda a não efetivação do pagamento nos prazos previstos nosIncisosI e II do 
Art. 6º, destaInstrução Normativa, nos casos em que as datas de quitação coincidirem com o período de substituição 
de titulares das contas bancárias das fontes pagadoras afetadas, até que a instituição bancaria libere a movimentação 

Não serão pagos créditos, ainda que certificados, enquanto houver outro mais bem classificado, 
custeado pela mesma fonte de recursos, ainda que seja originário de exercício encerrado. 

CAPÍTULO IV 
DA ADMISSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida em caso de:

grave perturbação da ordem; 

estado de emergência; 

do Tribunal de Contas que determine a suspensão do pagamento; e 

relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.

As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser previamente justificadas por meio 
de ato emanado da autoridade competente. 

 
exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e 

fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso 
seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem do prazo de 

Esgotado oprazo estipulado no instrumento contratual ou, na sua ausência, o prazo máximo de 15 
(quinze) dias, sem a correspondente liquidação da despesa, esta terá prioridade sobre todas as demais, ficando 

uidação custeada pela mesma fonte de recursos,ainda que seja originária de exercício 

Após o cumprimento de todas as etapas da fase de liquidação, o processo será remetido ao setor 

PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLOGICA DAS EXIGIBILIDADES 

.No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após 
expedição da ordem de pagamento a que se refere o art.64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitados a 

exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, observando ainda o que determina os incisos I e II do 

contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, 

junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor de até R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais); ou 

(trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, 

eriores nas hipóteses em que 
ocorrer a insuficiência financeira da fonte pagadora, conforme inteligência da letra “b” do inciso XIV doart. 40 da Lei 

os nosIncisosI e II do 
Art. 6º, destaInstrução Normativa, nos casos em que as datas de quitação coincidirem com o período de substituição 
de titulares das contas bancárias das fontes pagadoras afetadas, até que a instituição bancaria libere a movimentação 

Não serão pagos créditos, ainda que certificados, enquanto houver outro mais bem classificado, 

O DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS 

. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida em caso de: 

relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas. 

nte justificadas por meio 



 § 2º. O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido de justificativa elaborada pelo 
ordenador de despesas, a qual será publicada no Diário Oficial dos Municípiosdo Estad
FEMURN. 
 

DA DESOBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS
 
 Art. 8. Não se sujeitarão às disposições desta Instrução Normativa, conforme Art. 16 da Resolução 32/2016 
do TCE/RN, os pagamentos decorrent
 
 I – suprimento de fundos, quando houver, assim considerados os realizados em regime de adiantamento, 
nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
 
 II – remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de 
exemplo de diárias, ajudas de custo, auxílios, dentre outras;
  
 III – contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, 
Imprensa Oficial, Internet e Serviço Postal (Correios);
  
 IV – obrigações tributárias;e
  
 V –outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 

§ 1º. Mesmo não estando subordinadas a ordem cronológica, as referidas despesas ficaram subordinadas a 
programação financeira; 
 

§ 2º. Fica salvaguardado o direito de planejamento financeiro da administração de provisionar recursos a 
fim de executar o pagamento das despesas constantes neste artigo.

 

 
 Art. 9. As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de 
venham a ser inscritas em Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, deverá 
observar o que segue: 
 
 I - as despesas inscritas como restos a pagar processados, observada a estrita
correspondentes atestos, terão prioridade de pagamento sobreas que venham ser liquidadas no decorrer do exercício 
seguinte à efetiva inscrição; e 
 
 II - toda despesa registrada em restos a pagar não processados terá como marcoini
ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, oque, nos termos da presente Resolução, corresponderá à 
data da emissão do seu respectivoatesto.
 
Parágrafo Único.Na abertura do exercício financeiro, será conferido novo 
pagamento dos “Restos a Pagar Processados”.
 
 Art. 10. O disposto no artigo anterior aplicar
partir do exercício financeiro de 2018, restando ao Município de Acari/RN o dever de estabelec
de pagamento para as suasdívidas contraídas ao longo dos exercícios anteriores, respeitado o prazo 
prescricionalprevisto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE ACERCA AS 
 
 Art. 11. Para efeito da efetiva transparência e do controle da ordem cronológica de pagamentos, o 
Município de Acari/RN, observará as regras estabelecidas nos arts. 8, parágrafo único, inciso II, e48
Lei Complementar nº 101, de 04 de maiode 2000, arts. 2º, § 2º, inciso II,e 7º do Decreto Federal nº 7.185, de 27 de 
maio de 2010, e arts. 25 e 26 da Resolução nº011/2016 

 
Parágrafo único.Para atendimento ao que estabelece o 

meio da Secretaria de Administração, Tributação e Finanças, observará as regras contidas no Capítulo VII da 
Resolução 32/2016 do TCE/RN, independentemente de sua reprodução na presente Norma. 

 

O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido de justificativa elaborada pelo 
ordenador de despesas, a qual será publicada no Diário Oficial dos Municípiosdo Estado do Rio Grande do Norte 

CAPÍTULO V 
 

DA DESOBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS

Não se sujeitarão às disposições desta Instrução Normativa, conforme Art. 16 da Resolução 32/2016 
do TCE/RN, os pagamentos decorrentes de: 

suprimento de fundos, quando houver, assim considerados os realizados em regime de adiantamento, 
nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;  

remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, a 
exemplo de diárias, ajudas de custo, auxílios, dentre outras; 

contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, 
Imprensa Oficial, Internet e Serviço Postal (Correios); 

obrigações tributárias;e 

outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Mesmo não estando subordinadas a ordem cronológica, as referidas despesas ficaram subordinadas a 

ca salvaguardado o direito de planejamento financeiro da administração de provisionar recursos a 
fim de executar o pagamento das despesas constantes neste artigo. 

CAPÍTULO VI 
DOS RESTOS A PAGAR 

. As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro, que 
venham a ser inscritas em Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, deverá 

as despesas inscritas como restos a pagar processados, observada a estritaordem cronológica dos seus 
correspondentes atestos, terão prioridade de pagamento sobreas que venham ser liquidadas no decorrer do exercício 

toda despesa registrada em restos a pagar não processados terá como marcoinicial para observância da 
ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, oque, nos termos da presente Resolução, corresponderá à 
data da emissão do seu respectivoatesto. 

.Na abertura do exercício financeiro, será conferido novo prazo de 15 (quinze) dias para o 
pagamento dos “Restos a Pagar Processados”. 

O disposto no artigo anterior aplicar-se-á aos Restos a Pagar inscritos a 
partir do exercício financeiro de 2018, restando ao Município de Acari/RN o dever de estabelecimento de cronograma 
de pagamento para as suasdívidas contraídas ao longo dos exercícios anteriores, respeitado o prazo 
prescricionalprevisto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932. 

 
CAPÍTULO VII 

DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE ACERCA AS ORDEM CRONOLÓGICA

. Para efeito da efetiva transparência e do controle da ordem cronológica de pagamentos, o 
Município de Acari/RN, observará as regras estabelecidas nos arts. 8, parágrafo único, inciso II, e48

101, de 04 de maiode 2000, arts. 2º, § 2º, inciso II,e 7º do Decreto Federal nº 7.185, de 27 de 
maio de 2010, e arts. 25 e 26 da Resolução nº011/2016 – TCE/RN, de 09 de junho de 2016. 

Para atendimento ao que estabelece o caputdeste artigo, o Município de Acari/RN, por 
meio da Secretaria de Administração, Tributação e Finanças, observará as regras contidas no Capítulo VII da 
Resolução 32/2016 do TCE/RN, independentemente de sua reprodução na presente Norma.  

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido de justificativa elaborada pelo 

o do Rio Grande do Norte - 

DA DESOBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS 

Não se sujeitarão às disposições desta Instrução Normativa, conforme Art. 16 da Resolução 32/2016 

suprimento de fundos, quando houver, assim considerados os realizados em regime de adiantamento, 

natureza indenizatória, a 

contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, 

Mesmo não estando subordinadas a ordem cronológica, as referidas despesas ficaram subordinadas a 

ca salvaguardado o direito de planejamento financeiro da administração de provisionar recursos a 

dezembro de cada exercício financeiro, que 
venham a ser inscritas em Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, deverá 

ordem cronológica dos seus 
correspondentes atestos, terão prioridade de pagamento sobreas que venham ser liquidadas no decorrer do exercício 

cial para observância da 
ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, oque, nos termos da presente Resolução, corresponderá à 

prazo de 15 (quinze) dias para o 

imento de cronograma 
de pagamento para as suasdívidas contraídas ao longo dos exercícios anteriores, respeitado o prazo 

ORDEM CRONOLÓGICA 

. Para efeito da efetiva transparência e do controle da ordem cronológica de pagamentos, o 
Município de Acari/RN, observará as regras estabelecidas nos arts. 8, parágrafo único, inciso II, e48-A, inciso I, da 

101, de 04 de maiode 2000, arts. 2º, § 2º, inciso II,e 7º do Decreto Federal nº 7.185, de 27 de 

o Município de Acari/RN, por 
meio da Secretaria de Administração, Tributação e Finanças, observará as regras contidas no Capítulo VII da 



 
 Art. 12. Os efeitos desta Instrução Normativa estender
notadamente as decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, bem como, da Lei 10.520/02.
 
 Art. 13. Cabe a Controladoria do Município, esclarecer 
demais Unidades envolvidas, sobre o procedimento a ser adotado nos casos não previstos nesta Instrução Normativa.
 
 Art. 14. Os casos omissos na presente Norma, serão esclarecidos na forma da Lei nº 8.666/93, be
na Resolução 32/2016 do TCE/RN. 
 
 Art. 15.Esta Norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo chefe do poder executivo 
municipal. 

 
  
 Acari/RN, em 23 de Março de 2018.
 
 
 

 

Os efeitos desta Instrução Normativa estender-se-ão a todos os casos de despesas públicas 
notadamente as decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, bem como, da Lei 10.520/02. 

. Cabe a Controladoria do Município, esclarecer quaisquer dúvidas e informa oficialmente, às 
demais Unidades envolvidas, sobre o procedimento a ser adotado nos casos não previstos nesta Instrução Normativa.

Os casos omissos na presente Norma, serão esclarecidos na forma da Lei nº 8.666/93, be
 

Esta Norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo chefe do poder executivo 

Acari/RN, em 23 de Março de 2018. 

Adriana Linhares Fernandes de Brito 
Controladora Geral 

 

 

 

 

ão a todos os casos de despesas públicas 

quaisquer dúvidas e informa oficialmente, às 
demais Unidades envolvidas, sobre o procedimento a ser adotado nos casos não previstos nesta Instrução Normativa. 

Os casos omissos na presente Norma, serão esclarecidos na forma da Lei nº 8.666/93, bem como, 

Esta Norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo chefe do poder executivo 


