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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 

         CONTROLADORIA GERAL DE LINHARES 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

Processo: 
14856/2019 

Modalidade de 
auditoria: 
Conformidade (Verificação 
documental) 

Programa de Auditoria: 
08/2019 

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria 
Municipal de Educação, IPASLI 
Servidora: Danielli dos Santos Pianca 

Supervisão: Arlete de Fátima Nico 
Período auditado: 
1º Semestre (01/01/2019 a 30/06/2019) 

Processos apensos: Não 
se aplica. 

 
Equipe de Trabalho 

NOME MATRÍCULA 

ARLETE DE FÁTIMA NICO 001386 

DANIELE DOS SANTOS PIANCA   011376 
 

 

1. CONSIDERAÇÃO PRELIMINAR 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI representa o planejamento e 

dimensionamento das auditorias, que é uma das atividades a serem realizadas 

pela Unidade Central de Controle Interno. 

 

No PAAI de 2019, o Ponto de Controle 2.2.28, previsto na Instrução Normativa 

TC nº 43/2017, foi selecionado para a realização de auditoria.  

 

Cumpre ressaltar que a auditoria em questão tangencia as contas de Gestão de 

todas as Unidades Gestoras, entretanto, os lançamentos contábeis perpassam na 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.  

 

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foi estabelecida como 

critério de amostragem a verificação dos lançamentos contábeis (liquidação e 

pagamento, por fonte de recurso) relacionados à ordem cronológica de 

pagamentos de passivos do período de 01/01/2019 a 30/06/2019 - 1º semestre 

de 2019, nas Unidades Gestoras que foram selecionadas na análise de risco para 
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compor o PAAI. 

 

Os exames foram efetuados observando a legislação pertinente, tendo como 

escopo a verificação do seguinte ponto de auditoria: 

 

 2.2.28 – Pagamento de passivos em ordem cronológica das exigibilidades; 

 

Foram usados como base para as avaliações: a Listagem Pagamento/Banco da 

Unidade Gestora das Unidades Gestoras:  

 

IPASLI (PT 4 e PT 4.1) 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (PT 5 e PT 5.1)   

Secretaria Municipal de Saúde (PT 6 e PT 6.1)  

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (PT 7 e PT 7.1)  

Secretaria Municipal de Educação (PT 8 e PT 8.1)  

 

Ressalta-se que o não cumprimento do prazo previsto no Programa de Auditoria 

supracitado, resultando na necessidade e revisão do programa, bem como na 

Matriz de Planejamento (PT 01) e Plano Amostral (PT 02) ocorreu pelo 

surgimento de demandas alheias aos trabalhos planejados pela Controladoria 

Geral e restrição do número de servidores, resultando no acúmulo e 

sobreposição de tarefas. 

 

2. OBJETIVO 

 

 Analisar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas 

exigibilidades. 

 

3. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

 Os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas 

exigibilidades? 
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4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no 

Programa de Auditoria nº 08/2019. A partir das informações obtidas na fase de 

planejamento ficou estabelecido que seriam observados os lançamentos 

contábeis no tocante a liquidação e ao pagamento em ordem cronológica dos 

passivos relacionados aos fornecimentos de bens, locações, realização de obras e 

prestação de serviços, conforme previsto no art. 5º da Lei 8.666/93: 

 
Art. 5o  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 publicada.  
 

Para alcançar o objetivo estabelecido, foi retirada do sistema informatizado (E&L) 

a relação “Listagem Pagamento/Banco”, de cada Unidade Gestora, selecionada 

por Fonte de Recursos, Mês da Liquidação, Número da Liquidação, Número do 

Pagamento, Data da Liquidação, Data do Pagamento, Elemento de Despesa, 

Subelemento de Despesa, Credor e Valor Bruto.  
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Na seleção do Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa e Credor foram 

considerados para fins de ordem cronológica as obrigações relacionadas com 

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços.  

 

A partir do relatório “Listagem Pagamento/Banco” foi possível comparar o 

número e a data das liquidações, os pagamentos efetuados e consequentemente 

se a ordem cronológica das exigibilidades foi observada.  

 
Oportuno esclarecer que não foram identificados normativos internos que 

regulamentam os procedimentos relacionados ao tema em apreço. Para ter mais 

amparo quanto a essa afirmativa, foram direcionados às Unidades Gestoras em 

análise, questionários com a finalidade de conhecer os procedimentos que as 

mesmas adotam no cumprimento do art. 5º da Lei 8.666/93.  

 

Diante da falta de regulamentação Municipal, foi utilizada como parâmetro a 

Portaria TC nº 53/2016, principalmente no que concerne à data inicial para a 

definição da ordem cronologia: 

 
Portaria TC nº 53/2016 

[...] 

Art. 3º. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar os 
prazos previstos nesta Portaria e a ordem cronológica das exigibilidades, 
considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos.  

Art. 4º. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras 
terá início na data do registro contábil da liquidação. 
 
[...] 

 
 

5 – SITUAÇÃO ENCONTRADA 

 

No que tange aos possíveis achados, previstos na Matriz de Planejamento, 

avaliamos as informações do 1º (primeiro) semestre de 2019 conforme segue: 

 

- Possível Achado 1 – Descumprimento da ordem cronológica do pagamento 

das exigibilidades. 
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Levando em conta as informações apresentadas no item 4 deste relatório – 

Procedimentos de Auditoria e pelos relatórios “Listagem Pagamento/Banco” de 

cada Unidade Gestora, foi possível observar que, dentro do período de 

01/01/2019 a 30/06/2019, ocorreram alguns pagamentos de passivos fora da 

ordem cronológica, conforme indicado na planilha que segue em anexo, da 

respectiva Unidade Gestora.   

 

Em verificação ao Portal da Transparência foi possível observar que estão sendo 

lançados alguns relatórios contendo a listagem de exigibilidades, como pode ser 

observado abaixo: 
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Numa análise geral das respostas aos questionários, observou-se que não há 

instrumentos legais internos que padronizem o cumprimento do art. 5º da Lei 

8.666/93, determinando no mínimo o marco inicial da exigibilidade, os critérios 

para elaboração de uma lista dos passivos, as situações de interesse público que 

justifiquem preterição da ordem cronológica dos pagamentos ou como essas 

informações devem ser divulgadas.  

 

Tudo isso dificulta um efetivo controle interno, externo e social, possibilita a 

ocorrência de favorecimentos indevidos, e causa insegurança aos credores 

quanto ao momento em que terão seus direitos honrados.  

 

Também foi possível notar que dentro do sistema E&L, existem funcionalidades 

que poderiam ser usadas para auxiliar no controle e na execução das ações 

relacionadas ao pagamento de passivos em ordem cronológica na aba “Relatórios 

– Listagem – Tesouraria”, contudo, elas se mostraram ineficazes. 
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6 – CONCLUSÃO  

 

No tocante ao ponto de controle em avaliação, ressaltamos que a verificação foi 

ponderada no art. 5º da Lei 8.666/93 e Portaria TC 53/2016.  

 

Esclarecemos que em atenção às questões previamente estabelecidas na matriz 

de planejamento e aplicando os procedimentos propostos, dentro do que foi 

examinado, observou-se: 

 

a) Pagamentos de passivos fora da ordem cronológica; 

b) Ausência de regulamentação interna para o controle e a execução de 

atividades atinentes a demanda em questão; 

c) Sistema informatizado E&L possui funcionalidades que precisam ser 

adaptadas e atualizadas.  

 

Nesse sentido, importa mencionar que a Associação dos Membros dos Tribunais 

de Contas do Brasil – Atricon editou a Resolução nº 8/141, que aprovou as 
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Diretrizes de Controle Externo nº 3.206/14 relacionadas a temática: “OS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL E O CONTROLE DO CUMPRIMENTO DO ART. 

5º DA LEI 8.666/93: ORDEM NOS PAGAMENTOS PÚBLICOS”. Dentre as 

orientações podem ser sobrelevadas: 

 
9. Editar e divulgar ato normativo com o fim de compelir e orientar os 
jurisdicionados a observar os parâmetros mínimos a serem atendidos pela 
Administração para o cumprimento do artigo 5º da Lei nº 8.666/93.  
 
11. Promover ações junto aos jurisdicionados, visando à edição de lei local 
e/ou decreto que regulamente o cumprimento do art. 5º da Lei 8.666/93, 
contemplando, no mínimo:  
 
a. a ocasião em que o credor deverá ser inserido na respectiva sequência, 
considerando (i) a demonstração, para o ingresso na fila, do 
adimplemento da parcela contratual mediante a apresentação de fatura ou 
documento equivalente pelo contratado, a ser confirmada na liquidação da 
despesa e (ii) o cumprimento das demais condições legais e contratuais 
exigíveis, como a regularidade fiscal, trabalhista e com a seguridade 
social, dentre outras, também a serem confirmadas na liquidação da 
despesa;  
 
b. as hipóteses de suspensão da inscrição do crédito na ordem cronológica 
de pagamento, em razão da ausência de demonstração do cumprimento 
das condições legais e contratuais pelo contratado;  
 
c. a fixação de prazo máximo para a realização da liquidação e para o 
efetivo pagamento, a contar do ingresso na linha de preferência, ou para 
a rejeição dos serviços prestados ou bens fornecidos, por desatendimento 
das exigências legais ou contratuais;  
 
d. as situações que poderão vir a constituir, ainda que não de forma 
taxativa, relevantes razões de interesse público, a permitir excepcionar a 
regra da ordem cronológica, a propósito do que estabelece a parte final do 
artigo 5º, caput, da Lei nº 8.666/93;  

 

Levando-se em conta que o Controle Interno também tem a função de 

assessorar os gestores, na busca pelos controles adequados em seus processos, 

por meio de sugestões, recomendações, orientações e suporte, uma vez que a 

decisão final é do responsável pela pasta, conclui-se pelo arquivamento dessa 

auditoria, expedindo as recomendações contidas no item 7 deste relatório - 

“Propostas de Recomendação”, para que posteriormente seja realizada nova 

auditoria no Ponto de Controle 2.2.28, proposto na IN TC 43/2017. 

 

É o relatório. 

 

 

7. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
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- Elaboração de instrumentos legais, de caráter interno Municipal, que definam, 

por exemplo: conceito de exigibilidade, prazos para atesto e liquidação 

prioridades de pagamento, justificativas para preterição de ordem, necessidade 

de transparência da ordem de pagamento dos credores (Resolução Atricon nº 

8/14).  

 

- Criação de Normas Internas para definir os procedimentos para a execução de 

atividades relacionadas ao pagamento de passivos em ordem cronológica de 

exigibilidades; 

 

- Melhorias nas funcionalidades do sistema informatizado para auxiliar as 

Unidades Gestoras, o Controle Interno e a Sociedade no acompanhamento e 

controle dos pagamentos de passivos.  

 

Ressaltamos que as particularidades serão tratadas e direcionadas as Unidades 

Gestoras responsáveis, em momento oportuno. 

 

 

 

Linhares (ES), 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

   ___________________________ 

Arlete de Fátima Nico 
Matrícula: 001386 

  ____________________________ 
Danielli dos Santos Pianca 

Matrícula: 011.376 
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