ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

DECRETO N° 14112 - DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.
HOMOLOGA RESOLUÇÃO Nº 003, DA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do artigo 96
da Lei Orgânica Municipal, e na forma da Lei nº 1845/2006;
DECRETA
Art. 1o - Fica homologada, a Resolução nº 003 de 23/09/2020, da
Controladoria Geral do Município de Rio Negrinho, que Altera a RESOLUÇÃO CI
Nº 001 DE 27 DE AGOSTO DE 2009 que Dispõe sobre uniformização do
procedimento de comprovação do atestado de recebimento de material e/ou
comprovação de serviço pelas Unidades Orçamentárias da Administração Pública
Municipal no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Art. 2o - Caberá a Controladoria Geral do município, proceder os
ajustamentos necessários.
Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 25 de setembro de 2020.

JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito Municipal

WILSON LUIZ VEISS
Secretário de Administração
e Recursos Humanos
Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 25 de setembro de 2020.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

RESOLUÇÃO CI Nº 003 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
Altera a RESOLUÇÃO CI Nº 001 DE 27 DE AGOSTO
DE 2009 que Dispõe sobre uniformização do
procedimento de comprovação do atestado de
recebimento de material e/ou comprovação de
serviço
pelas
Unidades
Orçamentárias
da
Administração Pública Municipal no âmbito do
poder executivo municipal.

A Controladora Geral do Munícipio de Rio Negrinho, Estado de Santa
Catarina, no desempenho das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1845/2006,
considerando a necessidade de uniformização do procedimento de comprovação do
atestado de recebimento:
RESOLVE:
Art. 1º Esta resolução regula a forma de procedimento para o correto uso e
preenchimento do atestado de recebimento “certifico” pelos servidores municipais no
documento comprobatório para efeitos da liquidação da despesa. Em razão da crescente
informatização, muitos processos mudaram de manuais para eletrônicos diminuindo
assim a quantidade de papéis e otimizando as rotinas, tornado os processos mais ágeis e
econômicos, nesse contexto o Poder Executivo Municipal estabelece que o atestado de
recebimento de materiais e/ou serviços poderá se dar de forma eletrônica.
Art. 2º A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor, tendo por base a licitação, o contrato, a autorização, a nota de empenho, o
boletim de medição, o documento fiscal, a fiscalização da obra ou serviço, a importância
exata a ser paga e o verdadeiro credor. Art. 63 da Lei 4.320/64.
Art. 3º O ato da liquidação da despesa se efetivará mediante atestado
registrado manualmente ou eletronicamente no corpo do documento fiscal, emitido pelo
setor correspondente, responsável pelas compras, execução de obras, serviços ou
requisitante.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal doravante adotará modelo único de
registro de atestado de recebimento de material e/ou serviço utilizando para tanto modelo
único de carimbo que deverá conter todas as informações necessárias para a efetiva
liquidação da despesa. O recebimento de forma eletrônica substituirá a necessidade do
uso do carimbo padrão.
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RESOLUÇÃO CI Nº 003 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
Art. 5º O Documento fiscal de comprovação deverá estar carimbado,
modelo de carimbo padrão (ANEXO I) e deverá ser preenchido pelo servidor responsável,
com todas as informações requeridas, ou recebido eletronicamente conforme o modelo
estabelecido.
I – O servidor que proceder o recebimento do material e/ou prestação do
serviço deverá obrigatoriamente preencher por extenso e de forma legível:
a) Nome completo;
b) Cargo e
c) Matricula.
No caso do recebimento de material e/ou serviço de forma eletrônica, o
sistema emitirá as informações (ANEXO II), com a identificação do servidor responsável.
Art. 6º O não preenchimento de completo das informações pelo servidor
que atestou a recebimento implicará na devolução do documento fiscal, devendo ser
regularizada a pendência em tempo hábil, de forma que o credor receba a importância
devida até o prazo do vencimento.
Art. 7º Cabe ao servidor efetuar o correto procedimento na forma
estabelecida nesta Resolução.
Art. 8º Os casos omissos nessa Resolução serão encaminhados a
Controladoria Geral que tomará as providências necessárias à sua solução.
Art. 9º Atestada a liquidação da despesa, esta será objeto de registro
contábil mediante emissão da respectiva ordem de pagamento, com indicação da fonte
de recursos e data de vencimento para obediência da ordem cronológica de pagamento
na forma estabelecida no artigo 5º da Lei 8.666/93.
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Negrinho, 23 de setembro de 2020.

_________________________
Matheus Geraldo de Lima
Controlador(a) Geral
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RESOLUÇÃO CI Nº 003 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

ANEXO I
Carimbo Modelo Padrão
Poder Executivo Municipal
Rio Negrinho - SC
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ANEXO II
Carimbo Recebimento Eletrônico
Poder Executivo Municipal
Rio Negrinho - SC

"CERTIFICO que o *ITEM* deste documento
foi *FORNECIDO* e aceito."
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