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DECRETO N°.059/2018 DE 09 DE ABRIL DE 2018 
 

“ESTABELE NORMAS PARA O FLUXO DE 

PROCESSOS DE PAGAMENTOS NOS 

SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAMBÉ-BA”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA, EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA, 

no uso de suas atribuições legais e, em observância às diretrizes estabelecidas pela Resolução 222/92 do 

TCM-BA Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia,  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica estabelecida o organograma dos atos administrativos e a relação dos 

documentos que devem, obrigatoriamente, compor os processos de pagamento regidos pelos órgãos do 

Município: 

 

I – Os fornecedores e prestadores de serviços do Município, após a efetiva prestação 

do serviço ou entrega dos produtos, entregará nota fiscal, cópia do contrato, certidões negativas, planilha de 

insumos e de medição (quando for o caso) a SECRETARIA, onde foi realizado o serviço ou compra. 

 

II -  Após a entrega dos documentos acima pelo fornecedor, a Secretaria atestará a nota 

fiscal e até o dia 10 (dez) do mês subsequente a realização do serviço ou compra entregará a nota fiscal ao 

Setor de Compras.  

 

III – O SETOR DE COMPRAS, verificará toda documentação e estando todas 

adequadas envia a CONTABILIDADE para liquidação. Caso esteja inadequada, devolverá a SECRETARIA 

DE ORIGEM apontando as devidas correções a serem feitas. 

 

IV – Recebidos os documentos aprovados pelo Setor de Compras a CONTABILIDADE, 

enviará o processo de pagamento devidamente instruído, junto com o empenho e liquidação para ser 

analisado pelo CONTROLE INTERNO. 

 

V - CONTROLE INTERNO: analisa a documentação e estando o processo de despesa 

adequado, envia para a SECRETARIA DE FINANÇAS. Estando o processo inadequado devolve ao setor 

responsável, para que seja efetuada as devidas correições. 

 

VI - SECRETARIA DE FINANÇAS: analisa a documentação e estando o processo de 

despesa adequado, efetua o pagamento. Estando o processo inadequado devolve ao setor responsável, 

para que seja efetuada as devidas correições. 

 

 

Art. 2º Quando se tratar de Locação de Imóveis, além de seguir a tramitação acima, 

deve se conter um parecer da comissão de avaliação de imóveis. 

 

Art. 3º O processo licitatório, bem como a Dispensa, será de acordo com a natureza, 

valor e destinação dos recursos, além de outras prerrogativas impostas pela Lei 8.666/93. 
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Art. 4º As certidões negativas que trata o artigo anterior são: Em se tratando de Pessoa 

Jurídica; Débitos da Receita Federal; Débitos da Secretaria da Fazenda do Estado, Débitos Municipais; 

Débitos FGTS e TRT-Tribunal Regional do Trabalho. Pessoa Física, as mesmas já citadas com exceção 

daquela relativa ao FGTS. 

 

Art. 5º Quaisquer pagamentos advindos das secretarias Municipais só serão liberados 

mediante a apresentação prévia dos documentos listados no art. 1º e disponibilidade financeira, mediante 

consulta a Secretaria de Finanças. 

 

Art. 6º - Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE ITAMBÉ, ESTADO DA 

BAHIA EM  09 DE ABRIL DE 2018. 

 

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

Prefeito Municipal 
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