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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 004/UCI/2018 
 
 

UNIDADE AUDITADA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 

GESTORA DA UNIDADE ELISELY RAMOS 

OBJETO GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
I. INTRODUÇÃO 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº. 002/UCI/2018, 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de 
gestão, ocorridos na Unidade Auditada, no período de Setembro a Dezembro/2017. 

 
 

II. ESCOPO 

Os trabalhos foram realizados no Paço Municipal, nos períodos de 09/03/2018 a 
02/05/2018, o qual foi paralisado por um lapso temporal, sendo efetivamente retomado a 
partir de 06/12/2018 em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 
público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no 
período de abrangência do trabalho. 

Destaca-se que os exames realizados foram impactados de forma significativa em 
decorrência da disponibilização intempestiva de documentos e informações solicitadas pela 
auditoria interna, o que atrasou a elaboração das análises e respectivo relatório, 
impactando na extensão e profundidade dos exames. 

De acordo com o escopo definido pela equipe de auditoria, e em face dos exames 
realizados por amostragem, foi efetuada a seguinte análise: 

Sistema de Controle Interno - Avaliação da estrutura de controles internos em nível de 
atividade, qual seja, a área de Gestão Financeira, abordando aspectos essenciais 
relacionados às atividades de controle aplicadas sobre uma amostra de processos, 
abrangendo as categorias de objetivo operacionais e de conformidade da área avaliada. 

 

III. ANÁLISE GERENCIAL 

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e ainda, 
considerando o Planejamento Anual de Auditoria da Controladoria Interna do Município, 
apresenta-se a seguir o resultado dos trabalhos de avaliação dos controles internos.  

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a 
controles diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, 
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denominados controles internos.  

A existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos 
municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (art. 31), cuja 
finalidade é garantir que a administração atue em consonância com Princípios 
Constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 
aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à 
população. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os sistemas de controles 
internos do município de Carlinda - MT, na atividade de “Gestão Financeira”, bem como 
fornecer subsídios para estruturá-los e/ou aprimorá-los, em busca da melhoria da 
governança na gestão municipal. 

A gestão financeira municipal compreende um conjunto de atividades que visam 
assegurar o equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros do caixa da Entidade, 
assim como a conformidade dos atos relacionados a esta movimentação financeira.  

Estão contempladas no âmbito da gestão financeira municipal as atividades de 
controle da programação financeira, das disponibilidades de caixa, dos ingressos e dos 
desembolsos de recursos, das consignações, da ordem cronológica de exigibilidade dos 
pagamentos e das conciliações bancárias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Atividades relacionadas à gestão financeira municipal 

 

Para realizar o trabalho utilizamos o Questionário de Avaliação de Controles 
Internos (QACI) para coleta de dados junto a gestão municipal. O QACI foi confeccionado 
com base nos conceitos e terminologias constantes nas Normas de Controle Interno do 
Escritório Geral de Contabilidade dos Estados Unidos (GAO – Ferramenta de Gestão e 
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Avaliação de Controle Interno), que foi construído com fundamento na metodologia 
delineada no modelo de referência do Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (Coso I – Estrutura integrada de controles internos). 

Por relevante, cabe destacar que a responsabilidade por conceber, implantar, 
manter e monitorar controles internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da 
Entidade, cabendo ao órgão de controle interno avaliar a qualidade desses controles. 
Ademais, a ausência ou insuficiência dos controles internos representa a principal causa dos 
achados de auditoria presentes neste relatório, demandando uma atuação preventiva da 
gestora municipal para implementação de controles adequados e efetivos à atividade de 
Gestão Financeira no Município. 

 

1. MATRIZ DE RISCO E CONTROLE - MRC 

Preliminarmente apresentamos a matriz de risco e controle, onde cada atividade 
relevante representa um ponto-chave de risco que necessita ser mitigado (corrigido), sendo 
assim, é necessário identificar os riscos relevantes, para então estabelecer quais controles 
internos a gestão precisará adotar para o gerenciamento dos riscos, esses riscos caso se 
concretizem irão afetar negativamente os objetivos da atividade auditada. 

Abaixo segue a matriz de risco e controle – MRC que contém as atividades 
auditadas: 

Atividade Relevante: Programação Financeira Anual. 
Objetivo: Avaliar o ritmo da execução do orçamento público ao fluxo provável de ingressos de recursos 
financeiros no caixa municipal para evitar eventuais insuficiências de tesouraria. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R1 - Inexistência de normativa disciplinando as regras e 
procedimentos para elaboração, execução e avaliação 
periódica da programação financeira anual, levando a 
elaboração de uma programação financeira anual sem 
critérios técnicos, resultando em erros e inconsistências 
na programação financeira anual, tornando-a um 
instrumento inútil no planejamento financeiro da 
entidade. 

CT 1.0 - Normativa estabelecendo as normas e 
procedimentos para a elaboração da programação 
financeira anual, visando compatibilizar o fluxo de 
ingressos e desembolsos financeiros e promover o 
equilíbrio das finanças municipais. 

R2 - Não elaboração, execução e/ou avaliação periódica 
da programação financeira anual, levando a um 
desajuste entre a execução orçamentária e o fluxo de 
ingressos financeiros no caixa, resultando em 
insuficiência de caixa para honrar os compromissos da 
entidade.  

CT 2.1 – Decreto, publicado anualmente após 30 
(trinta) dias da aprovação da LOA, estabelecendo a 
programação financeira anual e o cronograma 
mensal de desembolso (art. 8º, caput, da LRF) e o 
desdobramento das receitas previstas em metas 
bimestrais de arrecadação (art. 13 da LRF). 

CT 2.2 - Avaliação ao final de cada bimestre da 
expectativa de arrecadação, devendo ser adotadas 
nos 30 (trinta) dias subsequentes medidas para 
limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios estabelecidos pela LDO, caso 

“GESTÃO FINANCEIRA” 
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seja verificado que a realização da receita poderá 
não comportar o cumprimento das metas 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais (art. 9º, 
caput, da LRF). 

CT 2.3 – Demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre, em audiência pública na Câmara 
Municipal, até o final dos meses de maio, 
setembro e fevereiro (art. 9º, § 4º, da LRF). 

CT 2.4 – Funcionalidade no sistema de 
administração financeira e orçamentária para 
gerenciar a programação financeira anual, que 
permita a realização de procedimentos de 
solicitação, aprovação, liberação e recebimento de 
cotas orçamentárias e financeiras entre as 
Unidades Orçamentárias (UO).  

 

 
Atividade Relevante: Disponibilidade de Caixa 
Objetivo: Assegurar que todo numerário à disposição da entidade seja depositado em contas bancárias de 
instituição financeira oficial, exceto se não houver agência no município, e que as movimentações financeiras 
sejam registradas no sistema de administração financeira e orçamentária. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R3 - Inexistência de normativa regulamentando a 
movimentação dos recursos financeiros da entidade na 
“conta única” em instituição financeira oficial, levando 
a manutenção de disponibilidades de caixa em 
instituições financeiras privadas, quando no município 
há agência de banco oficial, resultando em depósito das 
disponibilidades de caixa em instituições financeiras 
privadas. 

CT 3.1 - Normativa regulamentando a 
movimentação dos recursos financeiros alocados 
na “Conta Única” do Tesouro Municipal.  

CT 3.2 - Manutenção de contas bancárias 
municipais somente em instituições financeiras 
oficiais, exceto para os municípios onde não 
existam agências bancárias das referidas 
instituições, conforme disposto no Acórdão n.º 
900/03 do TCE-MT.  

 

R4 - Inexistência de registro de contas bancárias no 
sistema de administração financeira e orçamentária da 
entidade, levando a movimentação de contas bancárias 
paralelas, não registradas no sistema de administração 
financeira e orçamentária, resultando em pratica ilegal 
de “caixa 2”, assim entendido o dinheiro paralelo que 
entra ou sai do caixa sem ser registrado pela 
contabilidade.  

CT 4.0 - Registro de todas as contas bancárias no 
sistema de administração financeira e 
orçamentária, visando o fiel controle das 
movimentações financeiras. 

 

R5 - Não realização de acompanhamento diário da 
movimentação financeira das contas bancárias pela 
Tesouraria Municipal, levando a entradas e saídas de 
recursos financeiros nas contas bancárias não 
identificadas, resultando em descontrole do fluxo de 
entradas e saídas do caixa da entidade e de identificação 
dos credores beneficiados por pagamentos. 

CT 5.0 - Rotina de acompanhamento diário da 
movimentação financeira de todas as contas 
bancárias da entidade pela Tesouraria Municipal, em 
especial aquelas com maior movimentação 
financeira. 
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R6 - Ausência de planejamento do fluxo de caixa das 
contas bancárias da entidade, levando a insuficiência de 
recursos financeiros nas contas bancárias para realizar o 
pagamento das obrigações, resultando em prejuízos por 
pagamentos de juros de mora e necessidade de recorrer a 
empréstimos bancários para equilibrar o caixa. 

CT 6.0 - Planejamento do fluxo de caixa das contas 
bancárias da entidade, de forma a obter uma visão 
gerencial das disponibilidades de recursos e dos 
compromissos futuros assumidos, baseada nas 
projeções diárias de entrada/saída de recursos 
financeiros e na sua efetiva realização (previsto x 
realizado). 

 
Atividade Relevante: Ingressos Financeiros 

Objetivo: Controlar a entrada de recursos financeiros no caixa da entidade. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R7 - Inexistência de normativa estabelecendo regras e 
procedimentos para o registro dos ingressos financeiros 
no caixa, levando a execução de procedimentos errados 
para registrar os ingressos de recursos financeiros no 
caixa, resultando em erros e inconsistências nos 
registros contábeis e no acompanhamento e controle da 
execução orçamentária e financeira. 

CT 7.0 - Normativa estabelecendo regras e 
procedimentos para o registro dos ingressos de 
recursos financeiros no caixa da entidade. 

 

R8 - Inexistência de guia própria de arrecadação de 
receitas, que deve ser paga exclusivamente através da 
rede bancária, levando a arrecadação de receitas em 
espécie, cheque, depósito ou transferência bancária sem 
registrá-las no sistema de administração financeira, 
resultando em desvio de receitas arrecadadas. 

CT 8.0 - Guia própria para a arrecadação das 
receitas municipais exclusivamente através da rede 
bancária, devendo ser vedado pela legislação 
municipal o recebimento de recursos por 
transferências, cheques, depósitos ou em espécie. 

 

R9 - Inexistência de integração entre o sistema de 
arrecadação e o sistema de administração financeira, 
levando a ingressos de receitas no sistema de 
arrecadação não registradas no sistema de administração 
financeira, resultando em descontrole na execução 
orçamentária e financeira. 

CT 9.0 - Integração entre o sistema de arrecadação 
das receitas e o sistema de administração financeira e 
orçamentária utilizados pelo município, de modo que 
as receitas arrecadadas sejam eletronicamente 
registradas pela contabilidade. 

R10 - Inexistência de rotina de registro dos ingressos 
financeiros, levando a ingressos de recursos não 
registrados ou registrados incorretamente no sistema de 
administração financeira e orçamentária, resultando em 
descontrole da gestão financeira e orçamentária e 
desvios de receitas não contabilizadas. 

CT 10.0 - Rotina de registro diário no sistema de 
administração financeira e orçamentária dos recursos 
financeiros creditados nas contas bancárias do 
município. 

R11 - Inexistência de rotina de processamento diário dos 
arquivos de retorno dos bancos no sistema de 
arrecadação para confirmar a baixa dos créditos, 
levando a não realização da baixa dos créditos 
recebidos, resultando em erros e inconsistências nos 
registros da arrecadação. 

CT 11.0 - Rotina de processamento diário dos 
arquivos de retorno dos bancos para confirmar a 
baixa dos créditos efetivamente recebidos por 
pagamento no sistema de arrecadação. 

R12 - Não realização de estudo ou acompanhamento do 
comportamento das receitas, levando a falta de 
informações sobre o comportamento das receitas para 
subsidiar a etapa da previsão da receita orçamentária, 
resultando em desequilíbrio na execução financeira e 
orçamentária. 

CT 12.0 - Estudo do comportamento das receitas, 
visando subsidiar a previsão realista das receitas 
orçamentárias na LOA. 
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Atividade Relevante: Desembolsos Financeiros 

Objetivo: Controlar a saída de recursos financeiros do caixa da entidade. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R13 - Inexistência de normativa estabelecendo regras e 
procedimentos para o registro dos desembolsos 
financeiros do caixa, levando a execução de 
procedimentos errados para registrar os desembolsos 
financeiros do caixa, resultando em erros e 
inconsistências nos registros contábeis e no 
acompanhamento e controle da execução orçamentária e 
financeira. 

CT 13.0 - Normativa disciplinando as regras e os 
procedimentos para o pagamento de despesas 
referentes às contratações de prestação de serviços, 
ao fornecimento de bens permanentes e de 
consumo e às obras e serviços de engenharia. 

 

R14 - Não realizar a verificação da conformidade dos 
processos de pagamentos, levando a pagamento de 
despesas irregulares ou ilegítimas, resultando em 
prejuízo aos cofres públicos. 

CT 14.0 - Lista de verificação (checkslist) da relação 
de documentos que devem compor os processos de 
despesas de serviços, de aquisição de bens 
permanentes, de aquisição de material de consumo e 
de obras e serviços de engenharia. 

R15 - Inexistência de rotina de pagamento de 
fornecedores e prestadores de serviços exclusivamente 
por meio eletrônico integrado aos estágios da despesa 
orçamentária, levando a pagamento para credor fictício, 
ou em duplicidade, ou sem processo de despesa pré-
existente (sem empenho ou liquidação), ou em montante 
superior ao valor devido, resultando em prejuízo aos 
cofres públicos.  

CT 15.0 - Rotina de pagamento a fornecedores e 
prestadores de serviços exclusivamente por meio 
eletrônico, integrado aos estágios da despesa 
orçamentária (empenho, liquidação e pagamento). 

R16 - Inexistência de rotina de registro dos desembolsos 
financeiros, levando a desembolsos financeiros não 
registrados ou registrados incorretamente no sistema de 
administração financeira e orçamentária da entidade, 
resultando em descontrole da gestão financeira e 
orçamentária da entidade. 

CT 16.0 - Rotina de registro diário no sistema de 
administração financeira e orçamentária dos valores 
debitados nas contas bancárias da entidade. 

R17 - Inexistência de rotina de processamento dos 
arquivos de retornos dos bancos referentes aos 
pagamentos eletrônicos realizados, levando a não 
realização da baixa dos pagamentos realizados pela 
entidade no sistema de administração financeira e 
orçamentária, resultando em erros e inconsistências nos 
registros contábeis e orçamentários da entidade.  

 

CT 17.1 - Rotina de processamento dos arquivos de 
retorno das instituições bancárias no sistema de 
administração financeira e orçamentária referente aos 
pagamentos realizados aos fornecedores e prestadores 
de serviços.  

CT 17.2 - Rotina de processamento dos arquivos de 
retorno das instituições bancárias no sistema de 
gestão de pessoas referente aos pagamentos 
realizados aos servidores. 

 
Atividade Relevante: Consignações 

Objetivo: Assegurar a realização de consignação nos casos cabíveis e o seu respectivo pagamento.  

Risco Controle Interno Sugerido 

R18 - Inexistência de um manual de retenção de 
tributos, levando a não retenção de tributos nas 
situações exigidas pela legislação ou a retenção de 

CT 18.0 - Manual de procedimentos de retenção de 
tributos, visando orientar os servidores públicos 
responsáveis pela liquidação e pelo pagamento da 
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tributos em desacordo com as exigências legais, 
resultando em demandas administrativas ou judiciais 
decorrentes de cobrança de tributos devidos, podendo 
resultar em prejuízos oriundos de multas e juros de 
mora. 

despesa. 

R19 - Inexistência de rotina de pagamento de tributos 
retidos, levando a inadimplência no pagamento de 
tributos retidos, resultando em prejuízos oriundos de 
multas e juros de mora no pagamento de tributos retidos.  

CT 19.0 - Rotina de pagamento das retenções de 
tributos e demais consignações, devidamente 
registradas  no sistema de administração financeira e 
orçamentária, observados os prazos legais, de modo a 
evitar multas e juros de mora.  

R20 - Inexistência de normativa disciplinando as regras 
para a realização de descontos autorizados na folha de 
pagamento, levando a permissão de descontos em folha 
em estabelecimento não credenciado, ou acima da 
margem consignável do servidor, ou para objeto que não 
pode ser descontado em folha, resultando em erros na 
consignação de descontos autorizados pelo servidor e 
demandas administrativas e judiciais para reparação 
destes erros.  

CT 20.0 - Normativa disciplinando as consignações 
em folha de pagamento, estabelecendo a forma de 
credenciamento, a margem consignável permitida e o 
que pode ou não ser consignado em folha.  

R21 – Inexistência de controle administrativo 
individualizado por servidor das consignações 
autorizadas em folha, levando a consignação em folha 
realizadas sem a devida autorização do servidor, 
resultando em demandas administrativas ou judiciais 
para reparação de consignação não autorizadas na folha 
de pagamento do servidor.  

CT 21.0 - Controle individualizado, em nível 
sintético e analítico, das consignações autorizadas em 
folha de pagamento pelos servidores ativos, inativos 
e pensionistas.  

 
Atividade Relevante: Ordem Cronológica de Exigibilidade 
Objetivo: Garantir que os pagamentos realizados a fornecedores e a prestadores de serviços sejam realizados em 
estrita ordem cronológica de suas exigibilidades.  

Risco Controle Interno Sugerido 

R22 - Não edição de lei local e/ou decreto 
regulamentando o art. 5º da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de obediência da ordem 
cronológica de exigibilidade, por fonte de recursos, para 
o pagamento de despesas a fornecedores e prestadores 
de serviços, levando a falta de critérios para controlar a 
ordem cronológica de exigibilidade de pagamentos a 
fornecedores e prestadores de serviço, resultando em 
descumprimento da legislação e aumento do clima de 
desconfiança nos fornecedores e prestadores de serviços, 
se refletindo no aumento de preços praticados para a 
entidade. 

CT 22.0 - Lei local e/ou decreto regulamentando o 
artigo 5º da Lei n.º 8.666/93, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de obediência, para cada fonte de 
recursos, da estrita ordem cronológica das datas de 
exigibilidade nos pagamentos das obrigações 
decorrentes de contratações públicas, observadas as 
recomendações do Acórdão n.º 282/17 – TP do TCE-
MT. 

R23 - Inexistência de funcionalidade no sistema de 
administração financeira da entidade para controlar a 
ordem cronológica de exigibilidade para pagamento, 
levando a preterição no pagamento de fornecedores e 
prestadores de serviço e descontrole da ordem 
cronológica de exigibilidade de pagamento, resultando 
em descumprimento da legislação e aumento do clima 
de desconfiança nos fornecedores e prestadores de 
serviços, se refletindo no aumento de preços praticados 

CT 23.0 - Funcionalidade específica no sistema de 
administração financeira e orçamentária para 
controlar, por fonte de recursos, a estrita ordem 
cronológica das datas de exigibilidade dos 
pagamentos decorrentes de obrigações contratuais. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
____________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - site: 
https://www.carlinda.mt.gov.br  

para a entidade. 

R24 - Não divulgação da ordem cronológica de 
pagamento (fila de pagamento) na página eletrônica 
Portal da Transparência, levando a incertezas geradas 
nos fornecedores e prestadores de serviços quanto ao 
cumprimento pela entidade da fila de pagamento, 
resultando em clima de desconfiança junto a 
fornecedores e prestadores de serviços quanto ao 
cumprimento da ordem cronológica de pagamentos. 

CT 24.0 - Divulgação em tempo real na internet da 
fila de pagamento dos credores da entidade, 
observada a estrita ordem cronológica de pagamento, 
para cada fonte de recursos, em obediência ao art. 8º 
da Lei n.º 12.527/11 (Lei da Transparência). 

 
Atividade Relevante: Atividade Bancária 
Objetivo: Assegurar que todas as operações financeiras realizadas pela entidade estejam devidamente 
reconhecidas nos seus extratos bancários e nos seus registros contábeis.   

Risco Controle Interno Sugerido 

R25 - Não realização de conciliação bancária dos fluxos 
de ingressos e desembolsos financeiros nas contas 
bancárias, levando a não identificação de ingressos ou 
desembolsos financeiros nas contas bancárias, 
resultando em desvios de recursos não identificados e 
inconsistência dos registros contábeis. 

CT 25.0 - Conciliação bancária diária nas contas de 
maior movimentação financeira e mensal nas contas 
de pouca movimentação financeira, com as 
justificativas das divergências eventualmente 
verificadas entre os registros bancários (extrato) e os 
registros contábeis (razão contábil). 

 
 

1.1 Identificação de riscos  

A identificação de riscos tem como propósito conhecer as variáveis que 
potencialmente podem atrapalhar o alcance dos objetivos da Gestão Financeira Municipal. 
Os riscos, caso se concretizem, afetam negativamente os objetivos da Entidade. Por isso 
neste tópico foram identificadas as causas, os eventos de riscos e suas consequências 
potenciais.  

Nesse contexto, considerando que nos capítulos precedentes foram apresentados os 
principais objetivos-chave e controles da atividade de Gestão Financeira Municipal, 
destacam-se a seguir principais riscos identificados por meio dos estudos até aqui 
realizados: 

Riscos Identificados 

ID Causa Evento de Risco  Consequência 

R1 

Inexistência de normativa 
disciplinando as regras e 
procedimentos para 
elaboração, execução e 
avaliação periódica da 
programação financeira anual. 

Elaboração de uma 
programação financeira 
anual sem critérios 
técnicos. 

Erros e inconsistências na 
programação financeira anual, 
tornando-a um instrumento inútil 
no planejamento financeiro da 
entidade. 

R2 
Não elaboração, execução 
e/ou avaliação periódica da 
programação financeira anual. 

Desajuste entre o ritmo da 
execução orçamentária e o 
fluxo de ingressos 

Insuficiência de caixa para honrar 
os compromissos financeiros 
assumidos pela gestão.  
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Riscos Identificados 

ID Causa Evento de Risco  Consequência 

financeiros no caixa. 

R3 

Inexistência de normativa 
regulamentando a 
movimentação dos recursos 
financeiros da entidade na 
“conta única” em instituição 
financeira oficial. 

Manutenção de 
disponibilidades de caixa 
em instituições financeiras 
privadas, quando no 
município há agência de 
banco oficial. 

Depósito das disponibilidades de 
caixa em instituições financeiras 
privadas.  

R4 

Inexistência de registro de 
contas bancárias no sistema de 
administração financeira e 
orçamentária da entidade. 

Movimentação de contas 
bancárias paralelas, não 
registradas no sistema de 
administração financeira e 
orçamentária. 

Pratica ilegal de “caixa 2”, assim 
entendido o dinheiro paralelo que 
entra ou sai do caixa sem ser 
registrado pela contabilidade. 

R5 

Não realização de 
acompanhamento diário da 
movimentação financeira das 
contas bancárias pela 
Tesouraria Municipal. 

Entradas e saídas de 
recursos financeiros nas 
contas bancárias não 
identificadas. 

Descontrole do fluxo de entradas 
e saídas do caixa da entidade e de 
identificação dos credores 
beneficiados por pagamentos. 

R6 
Ausência de planejamento do 
fluxo de caixa das contas 
bancárias da entidade.  

Insuficiência de recursos 
financeiros nas contas 
bancárias para realizar o 
pagamento das obrigações. 

Prejuízos por pagamentos de 
juros de mora e necessidade de 
recorrer a empréstimos bancários 
para equilibrar o caixa. 

R7 

Inexistência de normativa 
estabelecendo regras e 
procedimentos para o registro 
dos ingressos financeiros no 
caixa. 

Execução de 
procedimentos errados 
para registrar os ingressos 
de recursos financeiros no 
caixa. 

Erros e inconsistências nos 
registros contábeis e no 
acompanhamento e controle da 
execução orçamentária e 
financeira. 

R8 

Inexistência de guia própria de 
arrecadação de receitas, que 
deve ser paga exclusivamente 
através da rede bancária 

Arrecadação de receitas 
em espécie, cheque, 
depósito ou transferência 
bancária sem registrá-las 
no sistema de 
administração financeira 

Desvio de receitas arrecadadas. 

R9 

Inexistência de integração 
entre o sistema de arrecadação 
e o sistema de administração 
financeira. 

Ingressos de receitas no 
sistema de arrecadação não 
registradas no sistema de 
administração financeira. 

Descontrole na execução 
orçamentária e financeira. 

R10 
Inexistência de rotina de 
registro dos ingressos 
financeiros. 

Ingressos de recursos não 
registrados ou registrados 
incorretamente no sistema 
de administração 
financeira e orçamentária. 

Descontrole da gestão financeira 
e orçamentária e desvios de 
receitas não contabilizadas. 

R11 Inexistência de rotina de 
processamento diário dos 

Não realização da baixa 
dos créditos recebidos. 

Erros e inconsistências nos 
registros da arrecadação. 
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Riscos Identificados 

ID Causa Evento de Risco  Consequência 

arquivos de retorno dos 
bancos no sistema de 
arrecadação para confirmar a 
baixa dos créditos. 

R12 
Não realização de estudo ou 
acompanhamento do 
comportamento das receitas. 

Falta de informações sobre 
o comportamento das 
receitas para subsidiar a 
etapa da previsão da 
receita orçamentária e para 
verificar o alcance das 
metas bimestrais de 
arrecadação.  

Desequilíbrio na execução 
financeira e orçamentária.  

R13 

Inexistência de normativa 
estabelecendo regras e 
procedimentos para o registro 
dos desembolsos financeiros 
do caixa. 

Execução de 
procedimentos errados 
para registrar os 
desembolsos financeiros 
do caixa. 

Erros e inconsistências nos 
registros contábeis e no 
acompanhamento e controle da 
execução orçamentária e 
financeira. 

R14 
Não realizar a verificação da 
conformidade dos processos 
de pagamentos. 

Pagamento de despesas 
irregulares ou ilegítimas. 

Prejuízo aos cofres públicos. 

R15 

Inexistência de rotina de 
pagamento de fornecedores e 
prestadores de serviços 
exclusivamente por meio 
eletrônico integrado aos 
estágios da despesa 
orçamentária. 

Pagamento para credor 
fictício, ou em duplicidade, 
ou sem processo de 
despesa pré-existente (sem 
empenho ou liquidação), 
ou em montante superior 
ao valor devido. 

Prejuízo aos cofres públicos. 

R16 
Inexistência de rotina de 
registro dos desembolsos 
financeiros. 

Desembolsos financeiros 
não registrados ou 
registrados incorretamente 
no sistema de 
administração financeira e 
orçamentária da entidade. 

Descontrole da gestão financeira 
e orçamentária da entidade. 

R17 

Inexistência de rotina de 
processamento dos arquivos 
de retornos dos bancos 
referentes aos pagamentos 
eletrônicos realizados. 

Não realização da baixa 
dos pagamentos realizados 
pela entidade no sistema 
de administração 
financeira e orçamentária. 

Erros e inconsistências nos 
registros contábeis e 
orçamentários da entidade. 

R18 
Inexistência de um manual de 
retenção de tributos. 

Não retenção de tributos 
nas situações exigidas pela 
legislação ou a retenção de 
tributos em desacordo com 
as exigências legais. 

Demandas administrativas ou 
judiciais decorrentes de cobrança 
de tributos devidos, podendo 
resultar em prejuízos oriundos de 
multas e juros de mora. 
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Riscos Identificados 

ID Causa Evento de Risco  Consequência 

R19 
Inexistência de rotina de 
pagamento de tributos retidos. 

Inadimplência no 
pagamento de tributos 
retidos. 

Prejuízos oriundos de multas e 
juros de mora no pagamento de 
tributos retidos. 

R20 

Inexistência de normativa 
disciplinando as regras para a 
realização de descontos 
autorizados na folha de 
pagamento. 

Permissão de descontos 
em folha em 
estabelecimento não 
credenciado, ou acima da 
margem consignável do 
servidor, ou para objeto 
que não pode ser 
descontado em folha. 

Erros na consignação de 
descontos autorizados pelo 
servidor e demandas 
administrativas e judiciais para 
reparação destes erros. 

R21 

Inexistência de controle 
administrativo individualizado 
por servidor das consignações 
autorizadas na folha. 

Consignações em folha 
realizadas sem a devida 
autorização do servidor. 

Demandas administrativas ou 
judiciais para reparação de 
consignação não autorizadas na 
folha de pagamento do servidor. 

R22 

Não edição de lei local e/ou 
decreto regulamentando o art. 
5º da Lei n.º 8.666/93, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
de obediência da ordem 
cronológica de exigibilidade, 
por fonte de recursos, para o 
pagamento de despesas a 
fornecedores e prestadores de 
serviços. 

Falta de critérios para 
controlar a ordem 
cronológica de 
exigibilidade de 
pagamentos a fornecedores 
e prestadores de serviço. 

Descumprimento da legislação e 
aumento do clima de 
desconfiança nos fornecedores e 
prestadores de serviços, se 
refletindo no aumento de preços 
praticados para a entidade. 

R23 

Inexistência de funcionalidade 
no sistema de administração 
financeira da entidade para 
controlar a ordem cronológica 
de exigibilidade para 
pagamento. 

Preterição no pagamento 
de fornecedores e 
prestadores de serviço e 
descontrole da ordem 
cronológica de 
exigibilidade de 
pagamento. 

Descumprimento da legislação e 
aumento do clima de 
desconfiança nos fornecedores e 
prestadores de serviços, se 
refletindo no aumento de preços 
praticados para a entidade. 

R24 

Não divulgação da ordem 
cronológica de pagamento 
(fila de pagamento) na página 
eletrônica Portal da 
Transparência. 

Incertezas geradas nos 
fornecedores e prestadores 
de serviços quanto ao 
cumprimento pela entidade 
da fila de pagamento.  

Clima de desconfiança junto a 
fornecedores e prestadores de 
serviços quanto ao cumprimento 
da ordem cronológica de 
pagamentos. 

R25 

Não realização de conciliação 
bancária dos fluxos de 
ingressos e desembolsos 
financeiros nas contas 
bancárias. 

Não identificação de 
ingressos ou desembolsos 
financeiros nas contas 
bancárias.  

Desvios de recursos não 
identificados e inconsistência dos 
registros contábeis. 

Fonte: Elaboração própria com base nos preceitos do RCA do TCU. 
 

A partir do conhecimento dos riscos, passamos a avaliar, a extensão dos exames a 
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serem realizados, os testes de efetividade operacional a serem aplicados para verificar se os 
controles estão adequadamente concebidos na proporção requerida pelos riscos e se 
funcionam de maneira contínua e coerente. 

Como se trata de uma primeira avaliação de controles internos na atividade de 
Gestão Financeira, optamos por testar todos os controles instituídos pelos municípios para 
gerenciar os 25 riscos identificados. A partir desse resultado, foi possível elaborar o Índice 
de Maturidade dos Controles Internos do ente fiscalizado. 

O planejamento dos testes de controles envolve a elaboração da Matriz de Riscos e 
Controles (MRC), Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), Procedimentos 
de Auditoria de demais instrumentos de auditoria, tais como extrato de entrevista com 
servidor da tesouraria, análise das despesas públicas através da aplicação de check-list para 
verificação da conformidade de processo de pagamentos. 

Para facilitar a compreensão de como ocorreu a auditoria de Gestão Financeira, 
optamos por elucidar os principais conceitos, base legal, fases da despesa pública, com 
citações de legislação e manuais vigentes. 

 

2. INGRESSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos do município podem ser 
provenientes da execução orçamentária (receita orçamentária) ou de depósitos realizados 
por terceiros, sujeitos à restituição em época própria (ingressos extraorçamentários). 

As receitas orçamentárias transitam pelo orçamento para viabilizar a execução 
das políticas públicas, representando as fontes de recursos financeiros para a execução dos 
programas e das ações governamentais.  

Contudo, nem todos os recursos que ingressam nos cofres públicos representam 
uma receita orçamentária. Determinados ingressos representam meros movimentos 
financeiros, que entram no caixa da entidade sem previsão orçamentária. Estes são 
denominados como ingressos extraorçamentários.  

São considerados ingressos extraorçamentários os recursos financeiros de caráter 
temporário, do qual o ente é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita à 
autorização legislativa, portanto, não integram a LOA.  

Os ingressos extraorçamentários aumentam as disponibilidades de caixa da 
entidade, mas em compensação provocam um aumento no seu do passivo financeiro, já 
que não pertencem a ela. Deste modo, estes ingressos representam obrigações a pagar a 
terceiros.  

Diante disto, a tesouraria municipal deve registrar diariamente no sistema 
de administração financeira e orçamentária os ingressos de recursos creditados 
nas contas bancárias, sejam eles oriundos de repasses federais ou estaduais, de 
convênios e congêneres, de arrecadação própria ou de ingressos extraorçamentários.  

O que é realizado conforme vislumbramos no item 16 do extrato de entrevista 
realizada com o tesoureiro, através da análise dos extratos bancários. 
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Ainda que o caixa da entidade receba recursos tanto de fonte orçamentária quanto 
extraorçamentária, é notável relevância da primeira para o dimensionamento dos gastos 
governamentais, pois é ela quem condiciona a realização da despesa pública.  

 

2.1 Estágios da receita orçamentária  

Os estágios da receita orçamentária são os passos percorridos para o ingresso dos 
recursos orçamentários no caixa do governo. São quatro os estágios a serem percorridos: 
previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

 

2.1.1 Previsão  

É a estimativa da arrecadação de receita constante da Lei Orçamentária Anual, 
resultante da aplicação de metodologias baseadas em critérios técnicos e legais, conforme 
previsto no art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do 
índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução 
nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se 
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. (grifei)  

A metodologia de projeção de receitas orçamentárias deve considerar o 
comportamento da arrecadação em exercícios anteriores, a fim de projetá-la para o período 
seguinte, com o auxílio de modelos estatísticos e matemáticos. 

 

Para realizar a projeção da receita de forma eficiente, é importante que se identifique os 
efeitos que influenciam a sua arrecadação, como por exemplo:  

 Expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB);  

 Expectativa de variação do índice de preços (inflação);  

 Expectativa de oscilação da taxa de câmbio.  

É a previsão da receita que fornece informações para a fixação das despesas na 
LOA, por consequência, resulta desta etapa o insumo principal para fixação da despesa 
orçamentária do exercício financeiro.  

Uma das grandes novidades a LRF foi a instituição de metas bimestrais de 
arrecadação da receita. Após 30 (trinta) dias da publicação da LOA, as receitas previstas 
deverão ser desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação (art. 9º 
da LRF).  

O trabalho de previsão da receita se inicia quando da elaboração do projeto da LOA, 
mas depois pode sofrer alterações no Poder Legislativo e após aprovada é fundamental que 
se verifique se os parâmetros utilizados para a elaboração da previsão continuam 
espelhando a realidade ou estão superestimados.  
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Neste sentido, deve-se realizar o estudo do comportamento das receitas do 
município, visando subsidiar a sua projeção na etapa da previsão e a verificação periódica 
do alcance das metas bimestrais de arrecadação.  

 

2.1.2 Lançamento  

A Lei nº. 4.320/1964, no seu art. 53, define o lançamento da receita como “ato da 
repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta”.  

O Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº. 5.172/66), no seu art. 142, estabelece 
que o lançamento compete privativamente à autoridade administrativa, a quem incumbe:  

 Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação;  

 Calcular o montante do tributo devido;  

 Identificar o sujeito passivo;  

 Conforme o caso, propor a penalidade cabível.  

A etapa de lançamento está inserida no contexto de constituição do crédito 
tributário, ou seja, aplica-se aos impostos, taxas e contribuições de melhoria (arts. 142 a 
150 do CTN).  

Compete ao Setor de Tributação do município promover o lançamento das receitas 
tributárias, identificando a procedência do crédito e a pessoa que lhe é devedora, além 
daquelas decorrentes da dívida ativa e das receitas de multas e juros das receitas tributárias 
e da dívida ativa.  

Uma vez ocorrido o fato gerador do crédito tributário, deve-se proceder o registro 
contábil do mesmo em favor da Fazenda Pública e em contrapartida a uma Variação 
Patrimonial Aumentativa (VPA).  

Convém destacar, entretanto, que algumas receitas não passam pela etapa do 
lançamento, ingressando diretamente no estágio da arrecadação. Este é o caso da maioria 
das receitas correntes não tributárias (patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviço, 
transferências correntes) e das receitas de capital.  

 

2.1.3 Arrecadação  

É a etapa em que o contribuinte ou o devedor entrega os recursos devidos ao 
Tesouro por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo 
ente.  

O art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64, estabelece que pertencem ao exercício financeiro 
as receitas nele arrecadadas. Portanto, a receita orçamentária não obedece ao princípio do 
regime de caixa e muito menos ao do regime de competência, seguindo uma dinâmica 
própria definida pela legislação, denominada como regime de arrecadação.  
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Com relação às receitas tributárias e as demais receitas lançadas pelo Setor de 
Tributação, deve existir integração entre o sistema de arrecadação e o sistema de 
administração financeira e orçamentária para que os registros contábeis sejam realizados de 
forma automatizada, reduzindo o risco de inexistência ou de erros nestes registros.  

A integração atualmente realizada entre os sistemas no município de Carlinda é 
parcial, pois são realizadas a partir de um arquivo de dados gerado pelo sistema de 
arrecadação. O sistema de arrecadação recebe as informações da rede bancária sobre os 
pagamentos das guias de arrecadação do município e gera um arquivo de dados que deve 
ser “importado” para o sistema de administração financeira e orçamentária. 

Os recebimentos de recursos decorrentes de lançamentos feitos pelo Setor de 
Tributação do município são arrecadados por meio de uma guia própria de arrecadação 
(DAM – Documento de Arrecadação Municipal), cujo pagamento ocorre por intermédio da 
rede bancária.  

São creditados os recursos nas contas bancárias do Município, as instituições 
bancárias, por meio de suas plataformas eletrônicas de acesso, geram um arquivo de dados 
denominado como arquivo de retorno. Estes arquivos são a confirmação da instituição 
bancária de que as receitas foram efetivamente recebidas.  

Verifica-se, assim, que pagamentos realizados aos Municípios por meio de 
transferências bancárias, cheques, depósitos ou em espécie, sem a utilização de 
guia própria de arrecadação, devem ser vedados pela legislação municipal, pois 
não permitem o controle eletrônico automatizado entre a arrecadação e os registros 
contábeis, neste sentido, conforme dispõe o Ofício nº. 019/PGM/2018 verificamos a 
inexistência de legislação pertinente ao assunto, mas em contrapartida aferimos através da 
auditoria que todos os pagamentos realizados ocorrem através de DAM – Documento de 
Arrecadação Municipal. 

 

2.1.4 Recolhimento  

Nesta etapa ocorre a entrega do produto da arrecadação efetuada pelos agentes 
arrecadadores diretamente no caixa do Tesouro Municipal.  

Por meio do recolhimento, em conta específica, os recursos se tornarão disponíveis 
para a utilização pelos gestores municipais, em favor e benefício da entidade.  

A Lei nº. 4.320/64, no seu art. 56, estabelece que o recolhimento de todas as 
receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada 
qualquer tipo de criação de caixas especiais. Esta regra é denominada como Princípio do 
Caixa Único.  

 

3. DESEMBOLSOS FINANCEIROS 

A saída de recursos financeiros dos cofres públicos do município pode ser 
decorrente de pagamentos de despesas resultantes da execução orçamentária (despesa 
orçamentária) ou da restituição de recursos pertencentes a terceiros (dispêndios 
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extraorçamentários). 

Segundo a lição de Aliomar Baleeiro, a despesa pública é a aplicação de certa 
quantia, em dinheiro, por parte de autoridade ou agente competente, dentro de uma 
autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo (BALEEIRO1, 2008, p. 83). 
Assim, toda despesa pública é essencialmente uma despesa orçamentária.  

Entretanto, convém destacar que:  

Há recursos que ingressam nos cofres públicos em caráter temporário, cujo ente 
público atua como um mero agente depositário, devendo devolvê-los aos seus donos em 
momento futuro. Quando estes recursos são restituídos, ocorre naturalmente uma saída de 
recursos financeiros do caixa da entidade. Estes recursos não são previstos na LOA, por 
consequência, não podem ser utilizados para financiar as políticas públicas e as ações 
governamentais. Por isso são denominados como dispêndios extraorçamentários. 

 

3.1 Etapas da despesa pública  

As etapas da despesa pública são divididas em planejamento da despesa e 
execução da despesa, conforme ilustrado na figura abaixo:  

 
a) Planejamento da despesa 

•Fixação da despesa 
•Descentralização/movimentação de créditos orçamentários 
•Programação financeira 
•Licitação/Contratação 
 

b) Execução da Despesa 
•Empenho 
•Liquidação 
•Pagamento 
 
3.1.1 Planejamento da despesa  

A etapa do planejamento abrange a análise das ações governamentais que servirão 
de base para a fixação da despesa orçamentária, a programação financeira e para o 
processo de licitação e contratação de bens e serviços para atender as necessidades da 
Administração.  

 

a) Fixação da despesa  

                                                 
1 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Rio de Janeiro. Forense, 2008.  
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A fixação da despesa refere-se aos limites de gastos incluídos nas leis 
orçamentárias. A despesa deve ser fixada com base nas receitas previstas pela 
Administração.  

O processo de fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização dada 
pelo Poder Legislativo por meio da lei orçamentária anual, ressalvadas as eventuais 
aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento.  

 
b) Programação financeira  

A programação tem como objetivo disciplinar os gastos na medida da previsão de 
realização das receitas. Esta etapa é concretizada por meio da elaboração de um 
cronograma de desembolso para utilização dos créditos orçamentários e formalizada por 
meio de um decreto do chefe do Poder Executivo.  

Neste sentido, Andrade2 (2013, p. 102) ensina que o objetivo da programação da 
despesa é assegurar recursos necessários e suficientes à melhor execução dos programas 
de trabalho do governo e proporcionar equilíbrio entre receita arrecadada e despesa 
realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.  

A programação financeira deve ser entendida como o mecanismo responsável por 
racionalizar a liberação dos recursos financeiros necessários para execução das despesas 
previstas na Lei Orçamentária Anual, através da compatibilização entre o ritmo da realização 
das despesas previstas, segundo a probabilidade de arrecadação das receitas. Portanto, o 
conhecimento do comportamento das receitas é indispensável para um planejamento 
financeiro adequado.  

Considerando a programação financeira como um complexo conjunto de ações 
desenvolvidas com vistas a assegurar o equilíbrio fiscal, é importante que exista uma 
normativa estabelecendo as regras para a elaboração da programação financeira 
anual, norma ainda não editada pelo município de Carlinda. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/00) estabeleceu o 
seguinte:  

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c 
do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
(grifei)  

 

A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso representam o 
planejamento da realização das despesas face da arrecadação da receita, com o objetivo de 
estabelecer o fluxo de caixa mensal, evitando que a Administração venha a contrair 
                                                 
2 ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal: métodos com base nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e nos padrões internacionais de 
contabilidade. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
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obrigações além da sua capacidade de pagamento e, por consequência, eleve o 
endividamento. 

O cronograma mensal de desembolso é o instrumento que fixa 
quantitativamente e periodicamente, a cada mês, os saques que serão realizados perante a 
conta única do tesouro para atender o pagamento despesas de cada unidade orçamentária. 

O cronograma mensal de desembolso é um importante instrumento de controle de 
gastos públicos, essencial para a organização da saída de recursos dos cofres públicos.  

Vale ressaltar que o cronograma mensal de desembolso não pode representar 
apenas uma divisão do orçamento em doze parcelas iguais, conforme observamos no Anexo 
I do Decreto nº. 495/2017 (Ofício nº. 019/2018/DPTO CONT, item 1, subitem 1.1, alínea B), 
pois existem despesas que podem aguardar para serem realizadas e outras que 
representam compromissos que não podem sofrer restrição na sua execução. Essa análise é 
necessária para se compatibilizar as obrigações a serem assumidas às disponibilidades de 
caixa.  

Para realizar um cronograma mensal de desembolso realista é preciso considerar 
todos os pagamentos serão realizados a cada mês, compreendendo os valores a serem 
empenhados no exercício assim como os restos a pagar dos principais itens de despesa:  

 Pessoal e encargos sociais, considerando-se as sazonalidades decorrentes dos 
pagamentos de férias e décimo terceiro salário, assim como eventuais estimativas de 
elevação da despesa em decorrência de ampliação do quadro de pessoal ou da 
concessão de novos benefícios aos servidores, inclusive reajustes salariais;  

 Dívidas a serem pagas mensalmente, como aquelas decorrentes de empréstimos 
bancários e refinanciamento de débitos junto ao INSS e FGTS;  

 Demais despesas correntes e de capital, preferencialmente classificadas quanto à 
flexibilização em relação aos prazos de pagamento e às vinculações específicas, como 
recursos de convênios, os repasses ao Poder Legislativo e os gastos com saúde e 
educação;  

 Despesas com pagamento de precatórios.  

 
 

3.1.2 Execução da despesa  

Nesta etapa a despesa orçamentária é finalmente realizada, resultando na saída de 
recursos financeiros do caixa em contrapartida a um bem adquirido ou serviço prestado.  

Nos termos da Lei nº. 4.320/64, a despesa pública deve passar por três estágios: 
empenho, liquidação e pagamento. Estes estágios existem para dar segurança ao processo, 
uma vez que oportuniza a segregação de funções entre os responsáveis por cada fase. 

 

a) Estágios da Despesa Pública 

a.1) Empenho 
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O empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do art. 
58 da Lei nº. 4.320/64. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim 
específico.  

Trata-se de um instrumento importante para assegurar que as despesas realizadas 
pelo poder público tenham prévia autorização orçamentária. Ele é uma garantia de 
pagamento ao credor, caso ele cumpra as condições contratuais.  

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. O empenho é formalizado 
por um documento denominado nota de empenho. Neste documento devem constar o 
nome do credor, a especificação do credor e a importância da despesa, bem como os 
demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. 

 Nome do credor (e se possível seu endereço);  

 A especificação (isto é, a classificação da despesa, segundo o plano de contas);  

 A importância da despesa;  

 A declaração de que a importância empenhada foi abatida do saldo da 
dotação pelo qual se fez o empenho (é aqui que está a garantia do credor).  

Nos municípios a nota de empenho deve ser assinada pela autoridade responsável 
por sua emissão, pelo contador e pelo ordenador de despesas. Uma cópia da nota de 
empenho deve ser encaminhada ao fornecedor, pois ela representa uma garantia ao credor 
de que existe disponibilidade orçamentária para honrar o pagamento.  

Embora o art. 61 da Lei nº. 4.320/1964 estabeleça a obrigatoriedade do nome do 
credor no documento nota de empenho, em alguns casos, como na folha de pagamento, 
torna-se impraticável a emissão de um empenho para cada credor, haja vista o número 
excessivo de credores, que neste caso são os servidores públicos. (MCASP, 2017)  

A emissão da nota de empenho deve ser realizada no momento da contratação do 
serviço, da aquisição do bem ou da amortização da dívida. Compete a cada município se 
organizar administrativamente, definindo o fluxo a ser seguido para a emissão do empenho.  

Os tipos de empenhos são classificados em: 

 Ordinário (despesa de valor fixo); 

 Estimativo (que não se pode determinar - Ex.: água, luz, energia, combustível); e 

 Global (Sujeito a parcelamento - Ex.: Aluguel). 

Vale ressaltar que caso o valor empenhado não seja suficiente para atender à 
despesa a ser realizada, ele deve ser reforçado. Caso o valor do empenho exceda a despesa 
a ser realizada, deverá ser anulado parcialmente. Quando o objeto do contrato não for 
cumprido ou houver erro na sua emissão do empenho, ele deve ser integralmente 
cancelado. 

 
a.2) Liquidação  
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O art. 63 da Lei nº. 4.320/64 estabelece que a liquidação consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor, baseada nos documentos comprobatórios do respectivo 
crédito, e tem por fim apurar a origem, o objeto, a importância exata a pagar e o credor.  

A liquidação da despesa por fornecimento de materiais ou serviços prestados deve 
ter por base o contrato, ajuste ou o acordo respectivo; a nota de empenho; e os 
comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.  

Esta etapa da despesa é realizada em 02 (dois) momentos, quando decorrer de 
relação contratual:  

1) o fiscal do contrato atesta em documentos comprobatórios a execução do objeto 
(liquidação física);  

2) o servidor responsável do Setor Financeiro faz a emissão da nota de 
liquidação no sistema de administração financeira e orçamentária (liquidação contábil).  

Cabe ao fiscal de contratos e ARP atestar o direito do credor receber o pagamento. 
Para isto, ele dever calcular o valor exato a ser pago, conferir a idoneidade dos documentos 
apensados ao processo e produzir documentos hábeis para comprovar o direito do credor, 
tais como termo de recebimento de material, relatório de medição dos serviços, entre 
outros. 

 

a.3) Pagamento  

Pagamento é a entrega de numerário ao credor em contrapartida à quitação de um 
direito e deve ser efetuado somente após o empenho e a regular liquidação da despesa, 
nos termos dos arts. 60 e 62 da Lei nº. 4.320/64. 

No estágio do pagamento devem ser realizadas:  

A emissão de ordem de pagamento no sistema de administração financeira e orçamentária 
(Contágil/Ágili);  

 As retenções tributárias e demais consignações (conforme disposições legais);  

 A transferência dos recursos financeiros pela rede bancária;  

 A baixa (confirmação) do pagamento no sistema de administração financeira e 
orçamentária.  

A Lei nº. 4.320/64, no seu art. 64, define ordem de pagamento como o despacho 
exarado por autoridade competente determinando que a despesa seja paga.  

A legislação de finanças públicas brasileira estabelece, desde 1964, como regra, que 
o pagamento da despesa pública deve ser realizado por estabelecimentos bancários 
credenciados e, em casos excepcionais, por adiantamento (art. 65 da Lei nº. 4.320/64). 
Desde aquela época, o legislador já estava preocupado em dar transparência à destinação 
dos recursos decorrentes dos pagamentos efetivados pelo poder público.  
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Com o passar dos anos, em razão das tecnologias empregadas nos sistemas 
bancários, nos órgãos públicos já é possível integrar por meio eletrônico a transferência 
financeira às etapas da despesa orçamentária (empenho, liquidação e pagamento).  

A movimentação de recursos financeiros por meio eletrônico, integrada às etapas 
da despesa orçamentária, tem como objetivo reduzir o risco da efetivação de pagamentos 
sem o devido suporte orçamentário, o que pode levar a pagamentos ilegítimos e, por 
consequência, a prejuízos aos cofres públicos.  

Pagamentos realizados em espécie, cheque, depósitos bancários ou quaisquer 
outras formas cujo sistema bancário e o sistema de administração financeira e orçamentária 
não sejam integrados, passaram a representar meios pouco confiáveis para Administração 
Pública, pois permitem a transferência de recursos sem o devido suporte orçamentário e 
geram dificuldades na identificação dos credores beneficiados, ou seja, na rastreabilidade 
do dinheiro.  

Neste contexto, algumas normativas da União e a jurisprudência dos Tribunais de 
Contas brasileiros evoluíram no sentido de exigir que os pagamentos de despesas a 
fornecedores de órgãos públicos sejam realizados exclusivamente por meio eletrônico.  

De acordo com a jurisprudência do TCE/MT (Resolução de Consulta nº. 20/2014), a 
movimentação dos recursos públicos deve ser realizada, em regra, pelos meios 
eletrônicos disponibilizados pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP) para efetivação 
dos pagamentos, a possibilidade de outros meios somente serão admitidas em situações 
excepcionais decorrentes de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada no 
processo de ordenação de despesa. 

 
4. SISTEMA DE PAGAMENTOS 

Antes de se realizar o pagamento, é preciso verificar a conformidade do processo 
de despesa, observando se todos os documentos exigidos pela legislação foram anexados 
ao processo e se houve comprovação do direito do credor. Para isto, um controle prático e 
eficiente é o check list de pagamentos que devem compor o processo de despesa, 
conforme modelo abaixo: 

CHECKLIST-PAGAMENTOS 

Objetivo: Garantir que os trabalhos de auditoria nos processos de pagamentos de despesas 
de serviços, de aquisição de bens permanentes, de aquisição de material de consumo e de 
obras e serviços de engenharia sejam realizados de forma padronizada. 

UNIDADE AUDITADA Secretaria de Finanças 
GESTOR DA UNIDADE AUDITADA  
Respostas: S = Sim; N = Não; N/A = Não se aplica.  
Resposta desejada = S (Sim) em todos os quesitos 

EXAME DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESPESA SIM NÃO N. A 
1. Consta o documento fiscal (nota fiscal, fatura, cupom fiscal, 
etc.)?     

2. Há carimbo no verso da nota fiscal com o atestado de entrega 
do serviço ou produto assinado pelo fiscal de contrato?     



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
____________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - site: 
https://www.carlinda.mt.gov.br  

3. Consta a Nota de Empenho contendo a assinatura do ordenador 
da despesa e demais responsáveis?     

4. A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao 
início da realização da despesa?     

 5. A data do documento de despesas está posterior à 
emissão da Nota de Empenho?  

   

6. No caso de despesa de exercício anterior (DEA) não inscrita em 
restos a pagar, houve reconhecimento da dívida?     

7. A despesa foi classificada na natureza de despesa adequada ao 
objeto contratado.    

 8. O favorecido (credor) da (s) Nota (s) de Empenho (s) é 
o emitente do (s) documento (s) comprobatório (s)?     

9. A (s) NF (s) estão dentro do prazo de validade?     
 
10. Constam as Certidões Negativas da Regularidade Previdenciária 
e com o FGTS?  

   

11. Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, conta a 
certidão de opção?  

   

12. Para empresa com sede no município, consta a Certidão 
Negativa de Tributos Municipais?     

13. Na prestação de serviço com alocação de mão de obra constam 
as guias da GFIP/GPS e relação de empregados (do arquivo SEFIP 
– Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social) e Folha de Pagamento correspondente ao 
contrato e comprovação da entrega de vale transporte e vale 
refeição?  

   

14. Nos casos de serviços prestados por autônomos ou por 
cooperativas, foram efetuados o cálculo e o controle do valor para 
o recolhimento das obrigações patronais?  

   

15. Na contratação de serviços de transportes foi observada a base 
de cálculo para retenção do INSS e IR, de acordo com a legislação 
em vigor?  

   

 16. O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de 
vigência?     

17. Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de 
medição e a Nota Fiscal está atestada pelo (s) servidor (es) 
responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de 
engenharia?  

   

18. Nos processos de obras e serviços de engenharia foram 
indicados na NF o período da medição, o endereço da obra e a 
matrícula CEI?  

   

19. No caso de concessão de diárias para viagem consta a 
autorização da chefia responsável?     

20. No caso de material de distribuição gratuita, consta a 
destinação dos materiais de moda a identificar pessoalmente os 
recebedores e os quantitativos distribuídos?  

   

21. Nas aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes, 
consta a autorização do Secretário Municipal responsável ou do 
Prefeito?  

   

22. Constam os comprovantes de publicação da licitação, 
contratos, aditivos, autorização/ordem de fornecimento de material    
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(quando substituir o termo de contrato)?  

23. Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade 
com o cronograma de desembolso e plano de trabalho?     

24. Nos processos de pagamentos de precatório contam a guia de 
deposito judicial, GPS e DARF?     

25. Consta a Nota de Liquidação devidamente assinada pelo (s) 
servidor (es) responsável (is) pela liquidação da despesa?     

26. Foram realizadas todas as retenções de tributos (IRRF, INSS e 
ISSQN) e demais consignações, quando cabíveis?     

 

 

4.1 Métodos de Integração 

Atualmente a integração entre os sistemas de administração financeira e 
orçamentária e os sistemas bancários faz-se essencial e ela pode ocorrer da seguinte forma:  

A integração é total quando a transferência financeira e o registro contábil do 
pagamento são realizados de forma automatizada, não havendo intervenção humana. Este 
modelo de integração é o ideal, pois elimina o risco de as transferências financeiras 
realizadas não serem registradas na contabilidade ou, ao contrário, de pagamentos 
registrados na contabilidade não serem realizados financeiramente. 

A integração é parcial quando a transferência financeira é realizada através da 
“importação” no sistema bancário de um arquivo de dados gerado pelo sistema de 
administração financeira e orçamentária do município. Nesta situação, o banco recebe as 
informações dos pagamentos a serem realizados financeiramente a partir dos registros 
contábeis da entidade. 

Quando há integração parcial, o servidor responsável preenche um borderô 
bancário no sistema de administração financeira e orçamentária, informando os dados das 
despesas contábil-orçamentária (empenho e liquidação) e dos credores (razão social, CNPJ, 
conta bancária, etc.) para pagamento, que gera um arquivo de dados (arquivo remessa). 
Em seguida, este arquivo deve importado (upload) no sistema do banco. 

Seria interessante que o arquivo remessa fosse criptografado para mitigar o risco de 
manipulação dos dados pelos usuários dos sistemas.  

A seguir é apresentado um exemplo ilustrativo de pagamentos de despesas 
realizados por meio de um sistema de administração financeira e orçamentária parcialmente 
integrado ao sistema bancário, sendo demonstrado primeiramente a geração do arquivo 
remessa no sistema de administração financeira e orçamentária do ente e logo após a sua 
importação (upload) no sistema bancário.     
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Figura 2: Integração Parcial - Sistema OBN e Fiorelli “remessa de Borderô” – Pref. de Lucas R. Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Importação Upload – Remessa do arquivo de dados ao Banco Processos de execução diária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Sistema de Pagamentos a fornecedores  

A auditoria verificou que a rotina de pagamentos adotada pela prefeitura de 
Carlinda, versa sobre o método de transferências bancárias (DOC ou TED), os quais são 
realizados diretamente aos fornecedores (Ofício nº. 015/SMAF/2018). 

Em entrevista com o tesoureiro Sr. Geraldo Sebastião de Deus nos foi relatado que 
ocorre ainda, quando se tratam de contas de convênios junto a Caixa Econômica Federal 
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pagamentos por ofício, pois essas contas não têm movimentação através de cheque ou 
gerenciador bancário. 

Verificamos também, a ocorrência de pagamentos em cheques mensais para o 
cumprimento dos termos de cooperação (001/2018 e 002/2018) que versam sobre auxílios 
financeiros junto às polícias civil e militar de Carlinda. 

 

4.3 Sistema de Pagamento dos Recursos Humanos  

Insta salientar que a folha de pagamento possibilita a conferência de arquivos de 
retorno, entretanto, o arquivo não é importado para o sistema Ágili/Pontual, mas impresso 
e arquivado para conferência manual. 

O procedimento mensalmente realizado pelo Departamento de Recursos Humanos 
para o processamento da folha de pagamento é evidenciado no Ofício nº. 0081/2018/DRH, 
conforme segue: 

1º passo - O departamento de RH, após as devidas conferências, imprime a folha e a 
encaminha ao departamento de contabilidade para empenho; 

2º passo - A contabilidade empenha e liquida a folha de pagamento e a encaminha a 
tesouraria que disponibiliza os valores distribuídos entre secretarias para o pagamento; 

3º passo - Para encaminhar ao banco as informações salariais dos servidores, a tesouraria 
encaminha o arquivo de pagamentos do salário dos servidores, através da plataforma online 
do Banco do Brasil http://www.bb.com.br.pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-
municipal#/; 

4º passo – Depois de realizados os pagamentos o arquivo de retorno por nome IEDPAG é 
importado para um aplicativo off-line fornecido pelo Banco do Brasil denominado 
Pagamentos de Fornecedores, salários e outros; 

5º passo – O arquivo de retorno é importado através do aplicativo para uma pasta no 
computador do responsável pelo DRH, que permite a visualização de todas as informações 
referente ao retorno do processamento; 

6º passo - Quando ocorrem inconsistências tais como: número de conta errada, inativa ou 
inexistente, o relatório emitido demonstra tal erro já que os valores ficam retidos, assim, de 
imediato é solicitado o número da conta para depósito do salário; 

7º passo – A conferência do arquivo de retorno é feita manualmente, pois ele não é 
importado para o software de Gestão de Recursos Humanos, para a conferência 
imprime-se o relatório emitido pelo aplicativo do banco e o analisa paralelamente às 
informações do sistema de RH, posteriormente esse arquivo impresso é arquivado. 

No software Ágili/Pontual atualmente não ocorre o sistema de integração 
de arquivos eletrônicos, não há integração parcial e nem total, ademais, a conferência 
da folha ocorre manualmente, aumentando consideravelmente a ocorrência de falhas na 
execução e riscos de fraudes. 
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4.4 Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos – OBN 

No intuito de integrar totalmente os sistemas orçamentário, contábil e financeiro, 
esta UCI recomenda ao Ente formalizar convênio com o Banco do Brasil, e através do 
sistema de contabilidade da Ágili/Contágil, utilizar o sistema OBN para realização de 
desembolsos financeiros, na intenção de mitigar riscos de falhas humanas, e dentre outros 
riscos inerentes à última etapa da despesa pública. Vejamos detalhes a seguir: 

O Banco do Brasil disponibiliza para o Setor Público solução que permite a gestão, 
controle e o pagamento de despesas empenhadas que atende as determinações contidas na 
Lei nº. 4.320/1964 e ao Decreto nº. 7.507/2011.  

O Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN - é a solução que pode 
ser utilizada para realizar os pagamentos aos prestadores de serviço, fornecedores e até 
mesmo para a folha de pagamento da Entidade. 

Os pagamentos são realizados pelos entes públicos por regime de caixa único ou 
por caixa descentralizado. Se houver várias divisões ou setores do mesmo convenente que 
realizam pagamentos, as informações podem ser individualizadas por Unidade Gestora, 
sendo possível identificar exatamente qual o setor responsável pelo pagamento.  

As Unidades Gestoras (UG) são as secretarias de um ente público que podem ser 
divididas em Gestão, subdivisão interna de uma secretaria.  

O OBN foi desenvolvido para automatizar os pagamentos de Ordens Bancárias dos 
entes públicos, tendo como objetivos:  

a) realizar eletronicamente os pagamentos de ordens bancárias - OB de entes 
públicos, nas modalidades conta única e/ou convênio; e  

b) auxiliar os órgãos da administração pública no controle diário da execução 
orçamentária, financeira e contábil, por meio de arquivo retorno de conciliação dos 
registros. 

PÚBLICO ALVO PARA UTILIZAR O OBN: O serviço destina-se aos governos 
estaduais e municipais e demais órgãos públicos da administração direta ou indireta. Todos 
os estados e municípios podem utilizar o OBN para automatizar pagamentos aos 
fornecedores com domicílio bancário no BB ou em outras instituições financeiras, fazer 
pagamentos de guias, título e carnês com código de barras, além de GPS e DARF. Os 
débitos podem ser realizados na conta única ou nas contas de convênio, conforme o caso, 
onde o BB disponibiliza arquivo retorno de conciliação dos pagamentos. 

O sistema Ágili/Contágil disponibiliza o módulo de convênio eletrônico OBN (na aba: 
Contabilidade analítica, Movimentos Bancários, Convênios Pagamento Eletrônico e OBN), 
mas este não é atualmente utilizado como ferramenta junto a Gestão Financeira da 
Prefeitura de Carlinda.  
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5. SISTEMA DE ARRECADAÇÃO 

A auditoria interna constatou que o sistema utilizado pelo Departamento Tributário 
para a arrecadação de receitas tem integração parcial. As entradas de receitas municipais 
ocorrem através da rede bancária por meio de documento próprio de arrecadação municipal 
– DAM (Ofício nº. 061/2018/DTF). 

Os arquivos de retorno são processados da seguinte maneira: 

O servidor emite a DAM (Documento de Arrecadação Municipal) de IPTU, ITBI, 
Alvará, entre outras taxas, entregando-as ao contribuinte para efetuar o pagamento. Após o 
pagamento o servidor responsável realiza as baixas de retorno de cada banco, via site e 
envia a respectiva pasta de arquivos ao sistema Ágili/Receitas, conforme abaixo:  

 
Figura 5: Página do banco onde são baixados os arquivos de retorno. 
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Figura 6 – Pasta onde são armazenados os arquivos de retorno.  

 

 

Posteriormente, o servidor responsável cadastra os lotes de pagamentos por banco, 
e faz a baixa dos arquivos.  

 

Figura 7 – Cadastro de lote de pagamento. 
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Figura 8 – Arquivo baixado e lote fechado.  

 

 

Em seguida, o servidor cadastra o lote contábil por data e gera os arquivos baixados.  

Figura 9 – Cadastro de lote contábil. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
____________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - site: 
https://www.carlinda.mt.gov.br  

Figura 10 – Lote contábil é gerado.  

 

 

Com a geração do lote contábil, o tesoureiro irá utilizar o sistema Ágili/Contágil para 
executar a importação do lote contábil, a partir de então o lote adquire status “contábil”.  

Figura 11 – Lote contábil é importado ao Ágili/Contágil. 
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Após a importação, o tesoureiro emite os extratos de todos os bancos e faz a 
conferência dos valores creditados nas contas, confrontando com as baixas dos arquivos de 
retorno.  

Destaca o Ofício nº. 061/2018/DTF que o banco envia diariamente arquivos de 
retorno, os quais também são baixados diariamente, sendo assim, o pagamento ocorre em 
um dia e é creditado nas contas da prefeitura no dia seguinte. 

Como se observa, o sistema de arrecadação do município de Carlinda, necessita de 
intervenção humana para importar os arquivos, gerar lotes contábeis e para conferência dos 
valores creditados confrontando-os com os arquivos de retorno para fechar a conciliação 
bancária. Portanto, o processo de integração entre sistema orçamentário, contábil, tributário 
e financeiro, é parcial, sendo passível de falhas na execução dos processos. 

 

6. CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 

Consignação é o ato pelo qual a Administração Pública realiza o desconto de 
determinada importância do pagamento de um credor, seja ele pessoa física ou jurídica. 
Este desconto pode decorrer de uma obrigação legal, contratual ou por autorização do 
credor.  

A auditoria tem foco nas 02 (duas) espécies de consignações:  

 Retenção de impostos e contribuições;  

 Consignações autorizadas sobre a folha de pagamento.  

A obrigação do pagamento dos tributos é do sujeito passivo, que pode ser o próprio 
contribuinte ou o responsável tributário, conforme previsto no art. 121 do Código 
Tributário Nacional – CTN (Lei nº. 5.172/66):  

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.  

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:  

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador;  

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

A responsabilidade tributária é uma obrigação legal, assumida pelo sujeito 
passivo da relação jurídico tributária, não diretamente beneficiado pelo ato praticado, 
perante o fisco, de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária.  

O objetivo do legislador ao instituir a responsabilidade tributária foi assegurar à 
Fazenda Pública o efetivo recebimento dos créditos devidos, em situações cuja cobrança 
direta ao contribuinte seja mais difícil ou não seja possível realizar o pagamento 
normalmente.  
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Vale ressaltar que a inadimplência do município no pagamento das retenções de 
tributos enseja a suspensão do recebimento de transferências voluntárias (recursos de 
convênios por exemplo) por parte do ente credor (União ou Estado), conforme o art. 25, § 
1º, inciso IV, alínea ‘a’, da LRF.  

A seguir serão estudados os tributos (impostos e contribuições) que devem ser 
objeto de retenção no momento do pagamento ao credor pelos municípios.  

 
6.1 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

A Constituição Federativa de 1988, no seu art. 153, outorgou à União a 
competência exclusiva para instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza (IR).  

Em conformidade com a orientação constitucional, o CTN estabeleceu sobre o IR: 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica:  

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos;  

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.  

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 
origem e da forma de percepção.  

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, 
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.  

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou 
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.  

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que 
se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao 
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos 
tributáveis.  

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja 
retenção e recolhimento lhe caibam. (grifei) 

Além de reafirmar a competência tributária da União, o CTN prescreve, ainda, as 
definições do IR, de seus contribuintes, seu fato gerador, sua hipótese de incidência e 
quanto à possibilidade de sua retenção pela fonte pagadora e estabelecimento de 
responsáveis tributários (parágrafo único do art. 45).  

Surge, então, o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, que não se trata de um 
outro imposto, mas, de uma modalidade antecipatória do recolhimento do próprio IR, que 
pode ocorrer de forma integral e definitiva (tributação exclusiva) ou por antecipações que 
se compensarão ao final de um determinado período de apuração com o IR efetivamente 
devido.  
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A consolidação da legislação que trata sobre hipóteses de incidência e responsáveis 
tributários do IRRF é feita por meio do Decreto Federal nº. 3.000/99, denominado 
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. 

De acordo com o RIR/99, o IRRF pode incidir sobre rendimentos auferidos por 
pessoas físicas ou jurídicas, alcançando uma infinidade de formas de aquisição de renda ou 
proventos, e não somente os rendimentos do trabalho assalariado, conforme os seguintes 
dispositivos apresentados abaixo: 

 Rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados (art. 624);  

 Rendimentos do trabalho não assalariado e assemelhados (art. 628);  

 Rendimentos de serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas (art. 
647);  

 Serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de 
obra (art. 649);  

 Mediação de negócios, propaganda e publicidade (art. 651);  

 Pagamentos a cooperativas de trabalho e associações profissionais ou 
assemelhadas (art. 652).  

Pelo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões sobre o IRRF: 1) o sujeito 
ativo do imposto é a União; 2) o fato gerador do tributo é a aquisição de renda ou 
proventos de qualquer natureza; 3) o contribuinte é aquele que adquire a disponibilidade da 
renda ou proventos (sujeito passivo direto); e, 4) o responsável tributário (sujeito passivo 
indireto) é a fonte pagadora da renda ou proventos.  

Em regra, os recolhimentos realizados a título de IRRF pelas fontes pagadoras são 
feitos diretamente aos cofres da União, eis que este ente federativo é o sujeito ativo que 
detém a competência tributária sobre o tributo (art. 153, III, da CF/88).  

O sistema de retenção do IRRF atribui à fonte pagadora do rendimento e dos 
respectivos encargos as seguintes funções: 

 Determinar a incidência do imposto;  

 Calcular o imposto devido pelo beneficiário do rendimento;  

 Realizar a dedução do imposto do rendimento a ser pago;  

 Recolher o imposto mediante documento específico.  

Contudo, quando a fonte pagadora responsável pela retenção do IRRF pertencer à 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, os procedimentos de recolhimento e arrecadação do tributo deverão 
observar as regras contidas nos incisos de número I dos artigos 157 e 158 da CF/88, ipsis 
litteris:  

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
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título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem;  

Art. 158. Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem; (grifei) 

Neste caso, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, além de figurarem como 
fontes pagadoras e responsáveis tributários, serão, também, os próprios beneficiários do 
produto da arrecadação do IRRF. Dessa forma, os entes federados têm no IRRF uma 
importante fonte de receita efetiva, pois o produto da arrecadação do tributo incorpora-se 
definitivamente aos seus respectivos erários, devendo ser recolhidos, no caso do município 
de Carlinda para o cofre municipal, incorporado ao seu respectivo patrimônio (art. 868 do 
RIR/99).  

A falta de retenção ou recolhimento do IRRF, pela fonte pagadora, faz surgir a 
obrigação do pagamento de multa de ofício e juros, além do principal.  

A retenção do imposto de renda na fonte sem o correspondente recolhimento aos 
cofres públicos pela fonte pagadora caracteriza-se crime contra a ordem tributária, 
conforme disposto art. 2º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90:  

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

(...)  

II - Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e 
que deveria recolher aos cofres públicos;  

A retenção do imposto de renda é efetuada aplicando-se a alíquota do tributo sobre 
o valor pago pelo Município a pessoas físicas ou jurídicas, de acordo a natureza do bem 
fornecido ou do serviço prestado.  

A relação de serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas sujeitos à 
incidência de IRRF está discriminada no art. 647, § 1º, do RIR/99. São exemplos de 
serviços profissionais: advocacia, contabilidade, consultoria, arquitetura, auditoria, 
elaboração de projetos, serviços de informática (cessão de Software). 

As importâncias pagas ou creditas pelo serviço prestado por pessoas jurídicas 
inscritas no Simples Nacional, em regra, não sofrem o desconto do IRRF, conforme 
preleciona a IN RFB nº. 765/07: “Art. 1º Fica dispensada a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica inscrita no Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)”. 

A comprovação da opção pelo Simples Nacional da beneficiária do pagamento pode 
ser efetuada por documento idôneo, como pelo Termo de Opção ou pelo espelho da Ficha 
Cadastral da Pessoa Jurídica (Solução de Consulta RFB nº. 90/10). 

As pessoas jurídicas, na condição de prestadoras de serviços e optantes pelo 
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Simples Nacional, estão dispensadas de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o 
art. 32º – III da Lei 10.833/03 e dispensadas de reter IR na fonte de acordo com o art. 1º 
da IN RFB nº. 765/07. 

Constatamos através da auditoria interna que os recolhimentos de IRRF da Entidade 
Municipal, na condição de tomadora de serviços, estão sendo recolhidos diretamente ao 
município com base no art. 158, inciso I, da Constituição Federal, haja vista, que assim foi 
decidido pelo TRF4 após julgamento da ação que teve Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR) em desfavor da IN RFB nº. 1.599/2015, asseverando que o 
incidente de IR sobre os rendimentos da compra de bens e contratação de serviços, bem 
como, rendimentos do trabalho pagos aos servidores e empregados devem compor o erário 
municipal conforme preceitua o art. 158, I, da CF.  

 

6.2 RPPS - Pessoas Físicas 

As regras gerais sobre o RPPS foram estabelecidas pela Lei nº. 9.717/98.  

No caso dos Municípios que possuem RPPS, as retenções das contribuições 
previdenciárias são realizadas sobre a remuneração dos servidores públicos efetivos e 
recolhidas para o financiamento da sua previdência própria.  

Já os municípios que não possuam RPPS, os servidores efetivos serão contribuintes 
do RGPS, portanto devem realizar a retenção das contribuições previdenciárias sobre o 
salário de contribuição (parte do empregado) e o respectivo recolhimento ao INSS. 

 

6.3 RGPS - Pessoas Físicas 

No caso das pessoas físicas, a retenção da contribuição previdenciária ao RGPS 
(INSS) incide sobre o salário de contribuição do empregado e do contribuinte individual.  

Empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, 
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 
diretor empregado (art. 11, inciso I, alínea “a”, da Lei nº. 8.213/91).  

Os servidores municipais não efetivos (comissionados, temporários, celetistas e 
ocupantes de cargos eletivos) são contribuintes do RGPS. Deste modo, as retenções sobre o 
salário de contribuição (parte do empregado) destes servidores devem ser recolhidas ao 
INSS, conforme disposto no art. 11, inciso I, alíneas “g, h, j”, da Lei nº. 8.213/91.  

A base de cálculo que deve incidir a alíquota de contribuição do segurado 
empregado é o salário de contribuição.  

Salário de contribuição é a remuneração auferida em uma ou mais empresas e 
contempla a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Assim, a 
base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração do trabalhador, o que inclui 
o seu salário fixo, salário variável e também os ganhos eventuais.  
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A contribuição do segurado empregado deve ser descontada pelo Município e 
recolhida em conjunto com as contribuições patronais, por meio da aplicação da corrente 
alíquota, de forma não cumulativa, sobre o salário de contribuição mensal, de acordo com a 
tabela em vigor abaixo: 

Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 2018 

Salário de Contribuição (R$) Alíquota 

Até R$ 1.693,72 8% 

De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 9% 

De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 11% 

                Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 621,04 
 

É contribuinte individual (autônomo) aquele que presta serviços, de natureza 
urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego e 
aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não, neste caso, o tomador dos serviços tem o dever de promover o 
desconto e arrecadar a contribuição previdenciária do contribuinte individual 
(art. 78, III, da IN RFB nº. 971/2009).  

Neste sentido, também é a jurisprudência do TCE-MT:  

Acórdão nº 1.134/2004 (DOE 23/11/2004). Previdência. 
Contribuição. Prestador de serviços. Retenção e recolhimento pela 
Prefeitura Municipal.  

Por força da Emenda Constitucional nº 20/98, os profissionais liberais são 
filiados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na 
condição de contribuintes individuais. Tanto a Prefeitura Municipal, na 
condição de empresa, e o trabalhador, como segurado obrigatório, deverão 
contribuir para a Previdência Social. A parcela patronal, de responsabilidade 
da Prefeitura, é resultante de percentual incidente sobre o total da folha de 
pagamento, cujos recursos devem constar do orçamento. A parcela funcional 
será descontada automaticamente da remuneração do servidor e repassada 
ao órgão previdenciário, juntamente com a parte patronal. 

A base de cálculo da contribuição previdenciária do contribuinte é o salário de 
contribuição. Este, por sua vez, é o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer 
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem 
serviços.  
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A tabela das alíquotas de contribuição previdenciária do segurado contribuinte 
individual para o exercício de 2018. 

Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo 2018 

Salário de 
Contribuição 

(R$) 
Alíquota Valor 

R$ 954,00 
5% (não dá direito a Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição e Certidão 
de Tempo de Contribuição)* 

R$ 47,70 

R$ 954,00 
11% (não dá direito a Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição e Certidão 
de Tempo de Contribuição)** 

R$ 104,94 

R$ 954,00 até 
R$ 5.645,80 20% 

Entre R$ 190,80 
(salário mínimo) e 
R$ 1.129,16 (teto) 

 
Os contribuintes individuais que prestam serviços a mais de uma empresa ou 

entidade, no mesmo mês, cuja soma das remunerações superar o limite do salário de 
contribuição, devem comprovar às empresas ou entidades que sucederem a primeira no 
pagamento dos serviços o valor sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, 
de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. 

 

6.4 RGPS - Pessoas Jurídicas 

A retenção da contribuição previdenciária entre pessoas jurídicas ocorrerá quando 
houver a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.  

Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da contratante, em suas 
dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, 
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de 
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº. 6.019/74.  

Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou de 
serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos, 
que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da contratante, nas de 
terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido.  

Estão sujeitos a retenção, se contratados por cessão de mão de obra ou 
empreitada, os serviços de: limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, 
construção civil, serviços rurais, digitação e preparação de dados para processamento (art. 
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117 da IN RFB nº. 971/09). 

 

6.5 Retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 

A Constituição Federal outorga no art. 156, III, aos municípios a competência para 
instituir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), não compreendidos os 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, definidos em lei 
complementar. Coube à Lei Complementar nº. 116/03 regulamentar a matéria.  

O contribuinte deste imposto é todo prestador de serviço, seja pessoa física ou 
jurídica, independentemente de estar ou não regularmente inscrito no Cadastro de 
Contribuinte do Município. O conceito de contribuinte está disposto no art. 5º da LC nº. 
116/03.  

O ISSQN incide quando ocorre a prestação dos serviços apresentados na lista de 
serviços anexa à LC nº. 116/03, ainda que estes não se constituam como atividade 
preponderante do prestador. Cabe a cada município, mediante lei ordinária, reproduzir sua 
própria lista de serviços, tomando como base a lista de serviços da Lei Complementar. 

A obrigação de retenção deste imposto nasce com a publicação de lei municipal, 
geralmente denominada de Código Tributário Municipal, que obrigue a entidade a atuar 
como responsável tributário, na forma prevista no art. 6º da LC nº. 116/03:  

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de 
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo 
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se 
refere à multa e aos acréscimos legais.  

§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao 
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.  

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são 
responsáveis: (Vide Lei Complementar nº 123, de 2006).  

I – O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;  

II – A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária 
dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.  

III - A pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune 
ou isenta, na hipótese prevista no § 4º do art. 3o desta Lei Complementar. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016).  

Em regra, considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 
prestador. Contudo, a LC nº. 116/03, nos incisos I a XXV do art. 3º, traz hipóteses em que 
o ISSQN é devido no local onde o serviço for prestado, como por exemplo, os serviços 
abaixo:  
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 Instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas;  

 Execução de obra, no caso dos serviços da lista anexa à lei;  

 Edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres;  

 Serviços de vigilância;  

 Serviços de limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos.  

A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço. Esta é a regra geral. No entanto, 
existem situações em que os materiais fornecidos na prestação dos serviços poderão ser 
excluídos da base de cálculo do imposto, conforme o art. 7º, §2º, II, da LC nº. 116/03. 
Estas situações estão relacionadas a serviços de execução de obras.  

No que tange a incidência de ISSQN nos serviços execução de obras e construção 
civil, o TCE/MT firmou jurisprudência:  

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE. 
CONSULTA. RESPONDER AO CONSULENTE NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR.  

1) O ISSQN, que incide sobre serviços de construção civil é de competência do 
município do local da execução da obra, conforme previsto no art. 3º, III c/c o 
subitem 7.02 da lista de Serviços anexa à Lei Complementar n.º 116/2003. 2) 
Os municípios poderão instituir o ISSQN com alíquota máxima de até 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do serviço prestado nos moldes da legislação 
em vigor. 3) Não se incluem na base de cálculo do ISSQN o valor dos 
materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 
7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar (art. 7º, §2º, I – LC 
116/2003). 4) Os municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso 
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 
gerador da respectiva obrigação, nos moldes do art. 6º, §1º, da Lei 
Complementar n.º 116/2003. 5) É possível à redução de alíquota de ISSQN 
para incentivar a instalação de indústria no município, desde que adotadas as 
medidas previstas no art. 14 da LRF.  

Para alguns serviços, cuja prestação se dê com o fornecimento de material, o 
contribuinte precisará emitir duas notas fiscais, uma de serviço para o recolhimento do 
ISSQN e outra de material para recolhimento de ICMS. São exemplos destes serviços: 
lubrificação, limpeza, conserto, manutenção e conservação de máquinas, veículos e 
equipamentos.  

No caso das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional a regra é a não retenção do ISSQN, pois o recolhimento 
mensal deste imposto ocorre mediante documento único de arrecadação, por força do art. 
13, § 1º, XIV, “a” da LC nº. 123/2006. Contudo, excepcionalmente poderá haver a retenção 
nas situações definidas no art. 21, § 4°, da referida lei complementar.  

Por fim, deve-se registrar que somente são passíveis de cobrança de ISSQN os 
serviços constantes na citada lista anexa da LC nº. 116/03. Portanto, só se pode falar em 
retenção deste imposto quando ocorrer um destes serviços, seja prestado por empresa, por 
profissional autônomo ou por uma associação de profissionais de determinada área. 
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6.6 Consignações autorizadas sobre a folha de pagamento 

Consignação é o ato pelo qual se realiza o desconto de determinada importância na 
folha mensal de pagamento do servidor público ativo, do aposentado ou do pensionista, 
devido a obrigações contraídas com a Administração Pública ou com terceiros credenciados 
(bancos, sindicatos, operadoras de planos de saúde, etc.).  

As consignações dividem-se em:  

 Descontos obrigatórios: são aqueles aplicados por força de lei (IRRF e 
Contribuição Previdenciária);  

 Descontos autorizados: são aqueles aplicados pela expressa autorização do 
servidor público, do aposentado ou do pensionista (e.g., plano de saúde, 
empréstimos, financiamento de imóvel, etc.).  

Com relação aos descontos autorizados é válido ressaltar que a municipalidade 
dispõe de legislação (Lei Municipal nº. 752/2013) que disciplina as consignações em folha, a 
qual preleciona: 

Artigo 1º Os servidores públicos, poderão autorizar, de forma 
irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento dos 
valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e 
operações de arrendamento mercantil concedido por instituições 
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando 
previsto nos respectivos contratos. 

§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas 
rescisórias devidas pela Prefeitura Municipal, se assim previsto no respectivo 
contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, até o 
limite de 30% (trinta por cento). 

§ 2º O total das consignações não poderá exceder a 30% (trinta por 
cento) da remuneração disponível.  

Artigo 2º Para a realização das operações referidas nesta Lei é assegurado 
do servidor o direito de optar por instituição consignatária que tenha firmado 
acordo com a Prefeitura Municipal, ficando a Prefeitura Municipal obrigada a 
proceder aos descontos e repasses por ele contratados e autorizados. (grifei) 

 

Atualmente esta havendo divergência na liberação dos consignados, pelo fato da Lei 
Municipal nº. 892/2015, também dispor sobre a matéria de forma geral: 

Art. 55. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto 
incidirá sobre a remuneração ou provento, podendo, contudo, mediante 
autorização do servidor, haver consignação em folha de pagamento a 
favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de 
custos, na forma definida em Lei. 

§ 1º. A soma das consignações não poderá exceder a 30% (trinta por 
cento) do salário base do servidor. (grifei) 

 

Não obstante, pela hierarquia de normas a lei especial tem mais peso do que a 
geral, devendo as diretrizes da lei especial (Lei Municipal nº. 752/2013) disciplinar o 
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percentual disponível para consignação em folha de pagamento.  

Em auditoria na folha de pagamento, constatamos que essa divergência na 
interpretação legislativa vem ocasionando o endividamento dos servidores públicos do 
município de Carlinda, em um universo de 186 (cento e oitenta e seis) servidores que 
possuem consignação, identificamos que 54 (cinquenta e quatro) estão com consignação 
acima do que estabelece a lei especial, 30% do salário disponível (informações 
pormenorizadas serão apensadas ao processo físico). 

 

7. ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE 

A Lei nº. 8.666/93, no seu art. 5º, dispõe que os órgãos da Administração Pública 
deverão obedecer, no pagamento das despesas oriundas de contratos administrativos, “a 
estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades” para cada fonte de 
recursos, nos termos apresentado abaixo:  

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 justifi-cativa da autoridade 
competente, devidamente publicada. (grifei))  

A intenção do legislador foi garantir a isonomia, a impessoalidade e a moralidade na 
realização de despesa pela Administração Pública, afastando a discricionariedade dos 
gestores escolherem quem será beneficiado prioritariamente com os pagamentos e 
estabelecerem privilégios para alguns credores em detrimento de outros.  

A Lei Geral de Licitações conferiu grande importância a esta regra, a ponto de 
tipificar no seu art. 92 como crime “pagar fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade”, estabelecendo pena de detenção de 02 (dois) a 04 
(quatro) anos e multa para quem incorrer neste crime.  

Ademais, o Decreto-lei nº. 201/67, no seu art. 1º, inciso XII, definiu como crime 
de responsabilidade do Prefeito Municipal “antecipar ou inverter a ordem de 
pagamento a credores do município, sem vantagem para o erário”. Deste modo, a regra de 
obediência da ordem cronológica de pagamento está no ordenamento jurídico brasileiro há 
50 anos.  

De acordo com Andrade3 (2013, p. 108), para se conhecer a ordem cronológica de 
exigibilidade da despesa é necessário que se faça uma análise no processo de compras, 
seja ele mediante licitação ou dispensa, pois é no processo de compras que se deve 
                                                 
3 ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal: métodos com base nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e nos padrões internacionais de 
contabilidade. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
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definir a condição de pagamento. Segundo o autor, é inadmissível que a Administração 
adquira mercadorias ou serviços sem determinar previamente o prazo para pagamento, 
visto que ele é imprescindível para o fornecedor estabelecer o seu preço de venda.  

Assim, a condição de pagamento deverá estar definida no contrato ou nos demais 
documentos hábeis que puder substituí-lo, tais como carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, nos termos 
estabelecidos no art. 62, caput, da Lei nº. 8.666/93.  

A fila de pagamento da despesa deverá ser montada por fonte de recursos. É 
possível, portanto, que em determinado momento não exista recursos financeiros 
disponíveis para quitar as despesas de uma fonte, mas haja para quitar as de outra fonte. 
Neste caso, poderão ser feitos os pagamentos das despesas na fonte em que exista os 
recursos.  

Neste contexto, percebe-se que embora a Lei nº. 8.666/93 trace os principais 
critérios e diretrizes para a realização dos pagamentos contratuais, ela não esgota a 
regulamentação da matéria, demandando um maior detalhamento pelos órgãos da 
Administração Pública para estabelecer os procedimentos internos a serem adotados por 
cada unidade pagadora.  

O decreto ou lei especial que regulamenta o cumprimento do art. 5º da Lei 
8.666/93, deve contemplar, no mínimo:  

 A ocasião em que o credor deverá ser inserido na respectiva sequência, 
considerando: (a) 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 (b) 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;  

 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;  

 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;  

 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 
8.666/93.  

 
A recomendação pela edição do regulamento ocorreu por meio do Acórdão nº. 

282/17 – TP do TCE/MT, nos seguintes termos: 

ACÓRDÃO Nº 282/2017 – TP  
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Resumo: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
LEVANTAMENTO ACERCA DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGA-MENTOS 
PÚBLICOS DE ENTIDADES E ÓRGÃOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. 
CONHECIMENTO DOS AUTOS. RECOMENDAÇÃO ÀS UNIDADES GESTORAS 
PARA EDIÇÃO DE LEI LOCAL E/OU DE-CRETO QUE REGULAMENTE 
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 8.666/1993. ENCAMINHAMENTO 
DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO ÀS SECRETARIAS DE 
CONTROLE EXTERNO, PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO DE 2017-2020.  

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 14.208- 5/2017.  
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do 
artigo 29, XXV, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto 
do Relator Nato e de acordo, em parte, com o Parecer nº 2.563/2017 do 
Ministério Público de Contas, em: 1) CONHECER o levantamento realizado 
pela Secretaria-Adjunta de Desenvolvimento do Controle Externo acerca da 
cronologia dos pagamentos públicos realizados pelas organizações estaduais e 
municipais de Mato Grosso, constantes do quadro ao final, no exercício de 
2016; e, 2) RECOMENDAR às unidades gestoras a edição de lei local e/ou 
decreto que regulamente o cumprimento do artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, 
contemplando, no mínimo: a) a ocasião em que o credor deverá ser inserido 
na respectiva sequência, considerando: a.1) 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, a.2) 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; e, 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 8.666/1993. Encaminhe-se cópia desta decisão e 
do relatório de levantamento às Secretarias de Controle Externo, para o 
planejamento de suas ações de fiscalização para o quadriênio de 2017-2020. 
(Grifo do autor)  
Esta iniciativa com vistas à regulamentação do disposto no art. 5o da Lei 
8.666/1993 apresenta-se como medida essencial para conferir efetividade à 
norma, a partir do estabelecimento de parâmetros, critérios, prazos e 
procedimentos a serem seguidos, de forma objetiva, nos processos de 
pagamento. Tem por objetivo, dentre outros, impedir o estabelecimento de 
cronologia de pagamentos arbitrários. 

 

Esta iniciativa com vistas à regulamentação do disposto no art. 5º da Lei 
8.666/1993 apresenta-se como medida essencial para conferir efetividade à norma, a partir 
do estabelecimento de parâmetros, critérios, prazos e procedimentos a serem seguidos, de 
forma objetiva, nos processos de pagamento.  
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Atualmente conforme apreendido através do Ofício nº. 145/PGM/2018, a 
municipalidade não possui legislação que regulamente a cronologia de exigibilidade dos 
pagamentos conforme exige o art. 5º da Lei 8.666/93. 

 

IV. ACHADOS DE AUDITORIA 
 

1. MATRIZ DE ACHADOS 
 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carlinda/MT 

Objetivo da 
Auditoria: 

Avaliar os procedimentos de controle no âmbito da gestão financeira (fluxo de 

pagamento) da Entidade; verificar se a movimentação financeira em contas do Banco 

Sicredi, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal referente aos pagamentos 

realizados pela Prefeitura guarda correspondência com documentação idônea; e 

apurar se os pagamentos efetuados mediante cheques estão devidamente 

justificados. 
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Descrição do 
Achado 

Situação  
Encontrada Objeto 

Critério de  
Auditoria Evidência Causa Efeito Encaminhamento 

A1 – Emissão de 
cheques para 
realização de 
pagamento, sem a 
apresentação de 
justificativa. 

- Emissão de cheques 
sem justificativa para 
pagamento dos 
seguintes credores: 
Polícia Judiciária Civil 
de Carlinda; Núcleo 
de Polícia Militar de 
Carlinda. 

- Cheques 
emitidos pela 
Prefeitura no 
período de Julho 
a Dezembro de 
2017. 

- Resolução de 
Consulta TCE/MT 
20/2014; 

- Princípio da 
transparência do 
gasto público, 
previsto na Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal. 

- Processos de despesas dos 
seguintes credores: Polícia 
Judiciária Civil de Carlinda 
(Empenho nº. 774/2017); 
Núcleo de Polícia Militar de 
Carlinda (Empenho nº. 
516/2017).  

- Fragilidade do sistema 
de controle da Prefeitura 
que permitiu realização 
de pagamentos mediante 
a emissão de cheques, 
sem qualquer justificativa 
no processo da despesa, 
contrariando o 
entendimento firmado na 
Resolução de Consulta 
TCE/MT 20/2014. 

- Não identificação do 
real destino do 
pagamento realizado. 

- Recomendar a gestão 
que se abstenha de 
realizar pagamentos 
mediante a emissão de 
cheques, salvo em casos 
excepcionais 
devidamente justificados 
nos processos da 
despesa. 

A2 – Realização 
de liquidações e 
pagamentos, sem 
a apresentação de 
regularidade fiscal 
e trabalhista. 

- Liquidações e 
pagamentos 
realizados aos 
seguintes credores: 
José Carlos de Souza 
Lima – ME; Marcos 
Paulino Gomes – ME, 
g3 Comércio de 
Derivados de Petróleo 
Ltda EPP; Silveira F. 
da Silva – ME; 
Panificadora São 
Clemente Ltda – ME; 
Comercial Carlinda de 
Alimentos Ltda – ME; 
Ronta – Comercial 
Ltda; Claudinéia de 
Oliveira ME; Reobote 
Transporte e Turismo 
Ltda – ME; TIM 
Transp. Integrados, 
Centermedi Com. de 

- Processos 
físicos que 
contém as 
liquidações e 
pagamentos 
realizados pela 
Prefeitura no 
período de 
Julho, Setembro 
e Dezembro de 
2017. 

- Súmula 9 do 
TCE/MT; 
Resolução de 
Consulta TCE/MT 
6/2015; 

- Inteligência dos 
arts. 27 e 29, c/c 
art. 55, XIII, da 
Lei de Licitações; 

- Art. 195, §3º, 
Constituição 
Federal. 

Processos de despesas dos 
seguintes credores: José 
Carlos de Souza Lima – ME; 
Marcos Paulino Gomes – ME; 
G3 Comércio de Derivados de 
Petróleo Ltda EPP; Silveira F. 
da Silva – ME; Panificadora 
São Clemente Ltda – ME; 
Comercial Carlinda de 
Alimentos Ltda – ME; Ronta – 
Comercial Ltda; Claudinéia de 
Oliveira ME; Reobote 
Transporte e Turismo Ltda – 
ME; TIM Transp. Integrados 
Matogrossenses Ltda; 
Centermedi Com. de Prod. 
Hospitalares Ltda. 

- Fragilidade do sistema 
de controle da Prefeitura 
que permitiu realização 
de liquidações e 
pagamentos em 
desconformidade com 
Súmula do TCE/MT e 
legislação pertinente; 

- Não aplicação de check 
list nos processos de 
pagamentos. 

- A contratação de 
fornecedores em 
débito com a 
seguridade social, 
viola a Constituição 
Federal e 
jurisprudência do 
TCE/MT. 

- Recomendar a gestão 
que utilize check list para 
a conferência dos 
processos de despesas 
de forma prévia aos 
pagamentos, todos os 
pagamentos devem ter 
certidões de regularidade 
emitidas. A não 
regularidade de 
empresas contratadas 
poderá ensejar em 
penalidades contratuais e 
em última hipótese, 
rescisão administrativa. 
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Descrição do 
Achado 

Situação  
Encontrada Objeto 

Critério de  
Auditoria Evidência Causa Efeito Encaminhamento 

Prod. Hospitalares 
Ltda. 

A3 – Não houve 
as consignações 
nos processos de 
pagamento de 
prestação de 
serviços. 

- Não contém registro 
de cálculo e retenção 
nas consignações de 
pagamento de 
despesa de prestação 
de serviços. 

- Processos 
físicos de 
despesas 
analisados na 
vigência do 
exercício de 
2017; 

  

- Princípios 
constitucionais da 
legalidade, 
moralidade e 
eficiência (art. 37, 
caput, da CF/88); 

- Artigos 60, 62 e 
64, todos da Lei 
Federal n.º 
4.320/64. 

- Processos de despesas 
(Empenhos nº. 1056/2017, nº. 
753/2017, nº. 68/2017 e nº. 
69/2017. 

- Renúncia de receitas. - Não retenção dos 
tributos na fonte. 

- Recomendar à atual 
gestão que normatize os 
procedimentos de 
retenção tributária. 
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2. REGISTRO DE ACHADOS NA AUDITORIA 
 

Na auditoria em epígrafe foram analisados os seguintes processos físicos de 
despesas, os quais foram pagos nos meses de Julho, Setembro e Dezembro de 2017 
conforme segue:  
 

Mês  Empenhos liquidados e pagos que fizeram parte da amostra 
jul/17 2711/2017, 2712/2017, 2647/2017, 2669/2017, 2680/2017, 2691/2017, 2693/2017/ 

2705/2017, 2610/2017 2684/2017, 2554/2017, 2554/2017, 2530/2017. 2207/2017/ 
2205/2017, 2202/2017, 1907/2017, 1843/2017, 2140/2017/ 1819/2017, 2652/2017, 
2692/2017, 2714/2017, 1770/2017, 2160/2017, 2131/2017, 2135/2017, 2137/2017, 

2150/2017, 1315/2017, 166/2017, 170/2017, 482/2017, 815/2017, 816/2017, 
2752/2017, 2369/2017, 2241/2017, 2234/2017, 2258/2017, 2259/2017, 814/2017, 
2299/2017, 2136/2017, 1702/2017, 2527/2017, 1759/2017, 1930/2017, 2259/2017, 
1639/2017, 1669/2017, 1886/2017, 2195/2017, 2301/2017, 516/2017 e 774/2017. 

set/17 50/2017, 2259/2017, 2260/2017, 2697/2017, 2698/2017, 1246/2017, 1242/2017, 
3379/2017, 3642/2017, 3658/2017, 3665/2017, 2754/2017, 3495/2017, 3050/2017, 
3324/2017, 3147/2017, 2715/2017, 2942/2017, 3618/2017, 3619/2017, 3620/2017, 
3621/2017, 3622/2017, 3625/2017, 3627/2017, 3628/2017, 3629/2017, 3630/2017, 

1187/2017, 1188/2017, 1189/2017, 540/2017, 3312/2017, 52/2017, 1642/2017, 
3422/2017, 816/2017, 2936/2017, 3667/2017, 516/2017 e 774/2017. 

dez/17 4410/2017, 4411/2017, 4412/2017, 4413/2017, 4414/2017, 4417/2017, 4419/2017, 
4420/2017, 4421/2017, 4323/2017, 4500/2017, 415/2017, 4510/2017, 4511/2017, 
4523/2017, 4518/2017, 4519/2017, 4525/2017, 2584/2017, 2590/2017, 4826/2017, 
4706/2017, 3436/2017, 3304/2017, 4335/2017, 4321/2017, 173/2017, 166/2017, 
4/2017, 4718/2017, 4715/2017, 4697/2017, 4690/2017, 4224/2017, 4538/2017, 

4478/2017, 4479/2017, 2697/2017, 2698/2017, 2139/2017, 4483/2017, 3750/2017, 
4536/2017, 4455/2017, 4659/2017, 4151/2017, 4150/2017, 4149/2017, 3734/2017, 
3798/2017, 4148/2017, 170/2017, 4330/2017, 1907/2017, 4473/2017, 4471/2017, 
132/2017, 3721/2017, 3722/2017, 4462/2017, 4537/2017, 3911/2017, 4820/2017, 
4153/2017, 4464/2017, 3443/2017, 3724/2017, 4514/2017, 4278/2017, 516/2017 e 

774/2017. 

 
 
2.1 Achados nos processos físicos de despesa 
 
Achado 1: Emissão de cheques para realização de pagamentos, sem justificativa, 
em desconformidade com o previsto na Resolução de Consulta nº. 20/2014 - 
TCE/MT. 

 

Situação encontrada: 

A partir das informações constantes nos extratos bancários das contas da Prefeitura no 
Banco do Brasil e Sicredi, verificamos que no período de julho/2017 a dezembro/2017 
foram emitidos 13 cheques. 
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Na análise dos processos físicos selecionados na amostra, identificaram-se 12 
pagamentos realizados em cheques, sem justificativa, conforme evidenciado na tabela a 
seguir: 

Nº 
cheque 

Data de 
emissão 

Valor Credor Banco Conta 

126 04/07/2017 820,00 Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso 

Sicredi 
54043-9 

127 04/07/2017 600,00 Estado de Mato Grosso – Polícia 
Judiciária Civil 

Sicredi 
54043-9 

210455 03/08/2017 600,00 
Estado de Mato Grosso – Polícia 

Judiciária Civil Brasil 
20064-6 

210456 03/08/2017 820,00 Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso 

Brasil 20064-6 

210457 04/09/2017 820,00 
Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso Brasil 
20064-6 

210458 04/09/2017 600,00 Estado de Mato Grosso – Polícia 
Judiciária Civil Brasil 20064-6 

210459 04/10/2017 820,00 Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso 

Brasil 20064-6 

210460 04/10/2017 600,00 
Estado de Mato Grosso – Polícia 

Judiciária Civil Brasil 
20064-6 

210461 07/11/2017 600,00 Estado de Mato Grosso – Polícia 
Judiciária Civil Brasil 20064-6 

210462 07/11/2017 820,00 Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso 

Brasil 20064-6 

210464 07/12/2017 900,00 
Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso Brasil 
20064-6 

210465 07/12/2017 600,00 Estado de Mato Grosso – Polícia 
Judiciária Civil Brasil 20064-6 

Fonte: Processos Físicos. 

 
Objeto: 

1 - Cheques compensados nas contas bancárias da Prefeitura; 

2 - Extratos bancários das contas da Prefeitura; 

3 - Processos físicos das despesas. 

 

Critérios de auditoria: 

 A Resolução de Consulta nº. 20/2014 - TCE/MT, fixa o seguinte entendimento: 

a) A “movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, 
prestadores de serviços e servidores, deve ser realizada, em regra, por meios eletrônicos 
disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da 
destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência;  

b) Os comprovantes das operações financeiras realizadas por meio do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro devem ser acostados aos respectivos processos administrativos. 

 c) A não utilização do Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) somente será admitida 
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em situações excepcionais, decorrentes de fatos equiparáveis ao caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificada no processo de ordenação de despesa”. 

 

Evidências: 

Processos físicos das despesas realizadas com os seguintes credores:  
 Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Empenho 516/2017); 

 Polícia Judiciária Civil de Carlinda - MT (Empenho 774/2017). 

 

Causas: 

Fragilidade do sistema de controle da Prefeitura que permitiu realização de 
pagamentos por meio de emissão de cheques, sem qualquer justificativa no processo da 
despesa, contrariando o entendimento firmado na Resolução de Consulta nº. 20/2014 - 
TCE/MT.  

 
Efeitos reais e potenciais: 

Não identificação do real destino do pagamento realizado. 

 
Achado 2: Liquidações e pagamentos sem a apresentação de regularidade fiscal 
e trabalhista.  
 

Situação encontrada: 

Na análise dos processos selecionados por amostragem, verificamos a liquidação e 
pagamento de credores sem a emissão de certidão de regularidade fiscal e trabalhista, onde 
foram identificados 32 pagamentos sem comprovação de análise de regularidade, conforme 
evidenciado na tabela a seguir: 

Empenho 
Data do 

Pgto Credor Descrição dos serviços Valor Licitado 

2693/2017 19/07/2017 José Carlos de Souza 
Lima - ME 

Prestação de serviços 
elétricos 

R$ 1.490,84 Sim 

2705/2017 19/07/2017 José Carlos de Souza 
Lima - ME 

Prestação de serviços 
elétricos, mecânico e de 

torno 

R$ 2.908,00 Sim 

1843/2017 03/07/2017 Marcos Paulino Gomes 
ME 

Aquisição de peças R$ 2.598,46 Sim 

1885/2017 03/07/2017 Marcos Paulino Gomes 
ME 

Aquisição de peças R$ 90,64 Sim 

2140/2017 03/07/2017 Marcos Paulino Gomes 
ME 

Aquisição de peças R$ 1.874,50 Sim 

2259/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Combustível tipo diesel R$ 4.140,00 Sim 
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482/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 65,48 Sim 

815/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 223,02 Sim 

815/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 144,55 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 156,94 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 123,90 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 156,94 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina  

R$ 227,15 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina 

R$ 144,55 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina 

R$ 1.400,07 Sim 

816/2017 24/07/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina 

R$ 2.106,30 Sim 

815/2017 05/09/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível R$ 94,99 Sim 

816/2017 05/09/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina 

R$ 1.387,68 Sim 

817/2017 05/09/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível R$ 136,29 Sim 

3019/2017 05/09/2017 G3 Comércio de 
derivados de petróleo 

Ltda EPP 

Aquisição de combustível, 
tipo gasolina 

R$ 152,81 Sim 

2136/2017 04/07/2017 Silveira F da Silva -ME Serviço de radiodifusão R$ 973,80 Sim 

1759/2017 20/07/2017 Panificadora São 
Clemente Ltda - ME 

Aquisição de gêneros 
alimentícios 

R$ 1.238,14 Sim 

1669/2017 13/07/2017 Comercial Carlinda de 
Alimentos Ltda - EPP 

Aquisição de gêneros 
alimentícios - merenda 

R$ 1.564,96 Sim 

1886/2017 13/07/2017 Comercial Carlinda de 
Alimentos Ltda - EPP 

Aquisição de gêneros 
alimentícios - merenda 

R$ 1.393,44 Sim 

2195/2017 13/07/2017 Comercial Carlinda de 
Alimentos Ltda - EPP 

Aquisição de gêneros 
alimentícios - merenda 

R$ 56,28 Sim 
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2301/2017 13/07/2017 Comercial Carlinda de 
Alimentos Ltda - EPP 

Aquisição de gêneros 
alimentícios - merenda 

R$ 1.621,99 Sim 

3324/2017 25/09/2017 Ronta - Comercial Ltda Aquisição de tela para 
confecção de tubos de 

concreto 

R$ 3.330,00 Sim 

4478/2017 18/12/2017 Claudinéia de Oliveira ME Passagem aérea R$ 1.355,23 Sim 

4479/2017 18/12/2017 Claudinéia de Oliveira ME Passagem aérea R$ 1.355,23 Sim 

3867/2017 15/12/2017 Reobote Transporte e 
Turismo Ltda ME 

Locação de ônibus R$ 1.816,85 Sim 

4464/2017 15/12/2017 TIM Transp. Integrados 
Matogrossenses Ltda 

Passagem terrestre R$ 19.065,14 Sim 

4514/2017 22/12/2017 Centermedi Com. de 
Prod. Hospitalares Ltda 

Aquisição de material 
farmacológico 

R$ 3.228,00 Sim 

Fonte: Processos Físicos. 

 
Objeto: 

1 - Processos físicos das despesas. 

 
Critérios de auditoria: 

 A Constituição Federativa do Brasil através do seu art. 195, §3º, prescreve:  

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

 

Já a Súmula nº. 9 do TCE/MT enfatiza a necessidade de exigir do contratado a 
prova de regularidade trabalhista na fase de execução contratual: 

SÚMULA Nº 9 (DOC, 30/04/2015). 

A Administração Pública deve exigir a prova de regularidade junto ao INSS e 
FGTS na contratação de pessoa jurídica, tanto na fase de habilitação 
licitatória, quanto na formalização e na execução contratual, e também nos 
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 

A inteligência dos arts. 27 e 29 c/c com o art. 55, XIII todos da Lei 8.666/93, deixa 
evidente a necessidade do contratado/fornecedor manter durante toda a vigência do seu 
contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Neste viés, há necessidade da administração de forma prévia ao pagamento 
analisar a regularidade dos fornecedores, poderá ser feito através da aplicação de check list 
nos processos de despesas.  
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No caso de fornecedor inadimplente, tal situação poderá ensejar multas e 
penalidades contratuais e em última hipótese rescisão administrativa, todavia, de qualquer 
forma, sob pena de enriquecimento sem causa da administração jamais poderá haver a 
retenção dos pagamentos, esse entendimento já é pacificado pelos Tribunais Superiores. 

 

Evidências: 

Processos físicos das despesas realizadas com os seguintes credores:  

 José Carlos de Souza Lima – ME (Empenhos nº. 2693/2017 – R$ 1.490,84 e nº. 
2705/2017 R$ 2.908,00);  

 Marcos Paulino Gomes – ME (Empenhos nº. 1843/2017 – R$ 2.598,46, nº. 
1885/2017- R$ 90,64, nº. 2140/2017 – R$ 1.874,50); 

 G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda EPP (Empenhos nº. 482/2017 – R$ 
65,48, nº. 815/2017 - R$ 223,02, nº. 815/2017 – R$ 144,55 e R$ 94,99, nº. 
816/2017 – R$ 156,94, R$ 123,90, R$ 156,94, R$ 227,15, R$ 144,55, R$ 1.400,07, 
R$ 2.106,30 e R$ 1.387,68; Empenho nº. 2559/2017 R$ 4.140,00, Empenho nº. 
817/2017 - R$ 136,29, Empenho nº. 3019/2017 R$ 152,81);  

 Silveira F. da Silva – ME (Empenho nº. 2136/2017 – R$ 973,80);  

 Panificadora São Clemente Ltda – ME (Empenho nº. 1759/2017 – R$ 1.238,14;  

 Comercial Carlinda de Alimentos Ltda – ME (Empenhos nº. 1669/2017 – R$ 
1.564,96, nº. 1886/2017 – R$ 1.393,44, nº. 2195/2017 – R$ 56,28, nº. 2301/2017 – 
R$ 1.621,99);  

 Ronta – Comercial Ltda (Empenho nº. 3324/2017 – R$ 3.330,00);  

 Claudinéia de Oliveira ME (Empenhos nº. 4478/2017 – R$ 1.355,23 e nº. 
4479/2017 – R$ 1.355,23);  

 Reobote Transporte e Turismo Ltda – ME (Empenho nº. 3867/2017 – R$ 
1.912,50);  

 TIM Transp. Integrados Matogrossenses Ltda (Empenho nº. 4464/2017 – R$ 
19.065,14);  

 Centermedi Com. de Prod. Hospitalares Ltda (Empenho nº. 4514/2017 – R$ 
3.228,00). 

 

Causas: 

Fragilidade do sistema de controle da Prefeitura que permitiu realização de 
liquidações e pagamentos em desconformidade com Súmula do TCE/MT e legislação 
pertinente. 

Não aplicação de check list nos processos físicos de despesa de forma prévia aos 
pagamentos. 
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Efeitos reais e potenciais: 

Violação a Constituição Federal e as demais legislações cabíveis, por contratar 
fornecedores em débito com a seguridade social  e inadimplentes com o próprio Estado. 

 
 
Achado 3: Consignações  

As consignações nos processos de despesas são feitas, em regra, na fonte. São 
emitidas as guias de recolhimento de ISSQN, IR, e INSS quando cabíveis. Segue os achados 
de auditoria, conforme determina a legislação citada nesta auditoria: 

Empenho Data do 
Pgto 

Credor CNPJ Descrição dos 
serviços 

Valor Simples 
Nacional 

ISSQN INSS IR 

1056/2017 30/03/2017 Reobote 
Transporte 
e Turismo 
Ltda ME 

05.417.424.000
1.70 

Locação de ônibus 
para transportar 40 

pacientes de 
Carlinda a Cuiabá 

em TFD 

R$ 
5.500,00 

Optante Não 
Retido  

N. A N.A 

753/2017 10/03/2017 Transfe 
Transporte 
e Turismo 
Ltda ME 

09.495.297.000
1.88 

Locação de ônibus 
para transportar 

idosos residentes na 
Comunidade Del Rei, 

para participar do 
evento em 

comemoração ao 
Carnaval. 

R$ 
400,00 

Optante Não 
Retido  

N. A N.A 

68/2017 17/02/2017 Silveira F. 
da Silva ME 

04.793.559.000
1.77 

Prestação de 
serviços de 

divulgação de mídia 
(rádio), campanha 

de combate a 
dengue. 

R$ 
2.719,50 

Não 
Optante 

Retido N.A Não 
retido 

69/2017 22/02/2017 Silveira F. 
da Silva ME 

04.793.559.000
1.77 

Prestação de 
serviços de inserção 

de rádio, para 
divulgação do 

programa Bolsa 
Família. 

R$ 
2.279,20 

Não 
Optante 

Não 
Retido  

N.A Não 
retido 

 

As consignações devem ser feitas no ato do desembolso financeiro ao fornecedor, 
respeitando a legislação vigente, e como podemos verificar na tabela supracitada, algumas 
consignações não foram efetuadas. 

 

Achado 4: Contabilização da Despesa Pública 

Após o planejamento a despesa pública passa pelo processo de execução, assim, de 
acordo com Bezerra Filho4, (2013, p. 168) os estágios da execução da despesa 
orçamentária na forma prevista na lei nº. 4.320/64 são: empenho, liquidação, e pagamento, 
                                                 
4 BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público: abordagem simples e objetiva. 
2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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também chamadas de etapas em que se realizam a contabilização da despesa no 
subsistema orçamentário. 

O empenho é o ato pelo qual o ente adquiriu a obrigação com o credor, e na mesma 
proporção dá a garantia de recebimento pelo mesmo. Ele é o segundo estágio da execução 
despesa pública (BEZERRA FILHO, 2013). 

 O empenho ordinário é o empenho cuja despesa é de valor fixo e de maneira 
antecipada sendo paga apenas em uma parcela (BEZERRA FILHO, 2013). 

 O empenho global é utilizado para vincular as despesas contratuais ou outras de 
valor determinados por período e sucessivos (BEZERRA FILHO, 2013). 

 O empenho estimativo é utilizado para as despesas onde não se possa prever o 
valor exato antecipadamente, mas são fixas, como por exemplo, água e energia 
(BEZERRA FILHO, 2013). 

Nos processos de pagamentos do período analisado por amostragem observamos 
02 (dois) processos que não estão sendo seguido o critério de classificação dos empenhos, 
aferimos compra direta de uma única parcela, com empenhamento global, o que foge à 
classificação. 

Evidências: 

Tipo de Processo Objeto Nº empenho Tipo 

Compra direta 

 

Prestação de serviço de 
translado funeral e urna 

para atender família 
carente. 

3422/2017 Global - Sidclei Leandro 
Pope - ME 

Compra direta 

 

Aquisição de carimbo 
automático 

4321/2017 Global – Infoart Crachas 
e Carimbos Ltda 

Fonte: Processos físicos de despesas. 

 

Na amostragem foram analisadas ainda,  as folhas de pagamento e os pagamentos de 
Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social, referente aos 
meses de Setembro de 2017 e Março de 2018. Os empenhos foram emitidos nas dotações 
de acordo com a secretaria em que os funcionários são lotados. Cada processo de 
pagamento contém o resumo da folha ao qual pertence. 

As consignações estão discriminadas nos resumos gerais das folhas de pagamento, 
são elas: 

 

Descrição Consignação 

Imposto de Renda Na fonte 
RPPS Na fonte 
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RGPS Na fonte 
Consignação Banco do Brasil Autorizado pelo servidor conforme contrato com a 

instituição financeira 
Consignação CEF Autorizado pelo servidor conforme contrato com a 

instituição financeira 
Pensão Alimentícia Decisão Judicial 

 

Após a retenção do IRRF na folha de pagamento o qual é retido para o município, é 
elaborada a ordem de pagamento extraorçamentária por conta extra, em seguida é lançado 
o código da receita com a descrição de IRRF – Retido na Fonte, por último os valores são 
transferidos da conta específica para a conta movimento da prefeitura.  

O pagamento do RPPS/PREVCAR, tanto a parte patronal quanto a do servidor, são 
por meio de transferência bancária. A previdência encaminha para a tesouraria as guias 
calculadas conforme o resumo encaminhado pelo departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura. Elas são contabilizadas nas dotações orçamentárias conforme as secretarias 
constantes nos processos. 

Nos pagamentos ao RGPS/INSS, o RH encaminha ao departamento de contabilidade 
as guias e resumos com os valores a serem pagos, após a contabilização nas dotações 
específicas, esses são encaminhados a Tesouraria onde é emitida a ordem de pagamento 
extraorçamentário e efetuado o pagamento do GPS. 

As consignações bancárias autorizadas pelos servidores são contabilizadas conforme 
resumo da folha de pagamento por secretaria, após são emitidas pela tesouraria as ordens 
de pagamento extraorçamentário a favor do banco, os valores das consignações são 
transferidos para contas bancárias dos bancos que concederam os empréstimos (Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal). 

Na folha de pagamento também foi identificado pagamentos pertinentes a pensão 
alimentícia, no Departamento de Recursos Humanos estão arquivadas a decisões judiciais 
onde constam os valores ou porcentagens e as contas bancárias onde devem ser realizados 
os depósitos, assim a tesouraria segue o trâmite conforme solicitado. 

Todas as consignações são pagas dentro dos prazos regulamentados. 

 

V - CONCLUSÃO 

A avaliação realizada abrange aspectos essenciais do componente atividade de 
controle da área de gestão financeira. As conclusões restringem-se aos elementos avaliados 
das atividades de controle relacionadas aos processos examinados e inspeções físicas 
realizadas.  

O Nível de Maturidade nos Controles Internos da Gestão Financeira é atribuído 
com base no resultado do QACI – Questionário de Avaliação de Controles Internos, 
estruturado em forma de escala de eficácia de controle, da seguinte forma: 
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Escala de Eficácia de Controle Situação do Controle 

0 – INEXISTENTE Ausência completa de controle. 

1 – FRACO Informal; sem disseminação; sem aplicação 
efetiva; quase sempre falha. 

2 – MEDIANO 
Formalizado, conhecido, adotado na prática, 
funciona na maior parte das vezes; pode ser 
aprimorado. 

3 - FORTE 
Mitiga o risco em todos os aspectos 
relevantes; sem falhas detectadas; pode ser 
enquadrado como nível de “melhor prática”. 

 

Em resumo, o QACI possui 25 questões, destas, 11 foram avaliados com controle 
Inexistente, 11 foi atribuído controle Fraco, 03 controle Mediano e 00 controle Forte.  

Para se obter uma avaliação global do nível de maturidade do controle da área de 
Gestão Financeira no município de Carlinda, foi obtida a média geral da atividade, calculada 
dividindo-se o total de quesitos atendidos pela prefeitura frente ao total de quesitos 
possíveis para cada critério de análise presente na Matriz de Riscos e Controles elaborada 
pelo TCE e CGU em parceria com os controladores internos municipais, que ao final da 
avaliação, foi obtida a média geral da atividade. 

A pontuação máxima possível nos controles atribuída a cada questão foi 
multiplicada pela quantidade máxima de cada questão (03 pontos X 25 questões = 75 
pontos).  Posteriormente ocorreu a divisão pela pontuação alcançada nos controles, que 
foram 31 pontos (17/ 75 = 0,2266), sendo assim no que tange aos controles internos em 
nível de atividades o percentual foi de 22,67%, quando aplicado o percentual obtido na 
escala proposta pelo TCU, através do Acórdão nº. 568/2014 – Plenário, obtemos o Nível de 
Maturidade nos controles avaliados em “Básico”. 

 

 
              Fonte: Acordão TCU nº. 568/2014 - Plenário 

          
Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Carlinda ficou enquadrada no nível de 

maturidade de controle intermediário, com 22,67% dos pontos possíveis, fato que 
expõe as atividades à alta probabilidade de ocorrência de impropriedades e/ou 
irregularidades capazes de impactar negativamente os objetivos almejados na Gestão 
Financeira.  

Com base no relatório de auditoria de avaliação de controles internos elaborado 
pela Unidade de Controle Interno, a gestão deverá elaborar um Plano de Ação visando 
garantir a efetividade dos controles internos, o plano deverá ser elaborado em até 60 
(sessenta) dias após o recebimento do relatório de auditoria apresentado e encaminhado ao 
TCE/MT na respectiva carga mensal do Sistema APLIC (Tabela Interna 
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TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, código 105). Neste deverão ser apresentados os controles 
internos a serem efetivados, as ações a serem executadas, os responsáveis, o prazo 
previsto para o início e o término e a situação (não iniciada, em andamento, atrasada ou 
finalizada) de cada ação. 

A UCI vai monitorar a execução do Plano de Ação e analisar as providências 
adotadas pela gestão em um relatório anual específico de monitoramento do Plano de Ação, 
a ser encaminhado via APLIC, bem como, a cada semestre em capítulo próprio no Relatório 
de Gestão.  A responsabilidade da Controladoria no processo atinge as suas competências 
precípuas, especialmente no que tange à avaliação da existência, da adequação e da 
efetividade dos controles internos. 

Neste viés, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas 
corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados neste relatório, implementando as 
medidas recomendadas abaixo. 

 

VI - RECOMENDAÇÕES 

Diante de todo o exposto, apresentam-se a seguir os controles identificados nesta 
análise como indispensáveis para garantir, de forma razoável, a conformidade dos atos de 
Gestão Financeira, portanto, recomendamos que a municipalidade:  

a) Institua o Manual de procedimentos de retenção de tributos, visando orientar os 
servidores públicos responsáveis pela liquidação e pelo pagamento da despesa;  

b) Edite Instrução Normativa estabelecendo as normas e procedimentos para a 
elaboração da programação financeira anual, visando compatibilizar o fluxo de 
ingressos e desembolsos financeiros e promover o equilíbrio das finanças municipais; 

c) Planeje adequadamente a realização das despesas face a arrecadação da receita, 
visando elaborar um cronograma mensal de desembolso adequado aos 
compromissos de saída de recursos assumidos pela Entidade, o qual não deve 
representar apenas uma divisão do orçamento em doze parcelas iguais; 

d) Respeite na contabilização da despesa a classificação dos empenhos em ordinário, 
estimativo ou global, conforme o enquadramento, durante a execução dos 
contratos/Atas e compras direta de entrega imediata; 

e) Institua normativa regulamentando a movimentação dos recursos financeiros 
alocados na “Conta Única” do Tesouro Municipal;  

f) Planeje fluxo de caixa das contas bancárias da Entidade a fim de obter uma visão 
gerencial das disponibilidades de recursos e dos compromissos futuros assumidos, 
baseado em projeções diárias. 

g) Elabore instrução normativa estabelecendo a rotina de acompanhamento diário da 
movimentação financeira de todas as contas bancárias da entidade pela Tesouraria 
Municipal, em especial aquelas com maior movimentação financeira;  
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h) Atualize a instrução normativa SCO nº. 017/2009 que disciplina procedimentos de 
Execução Orçamentária e Extra Orçamentária, Geração e Consolidações dos 
Demonstrativos Contábeis, Geração e Divulgação dos Dados previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Federal nº. 4.320/1964, Lei Federal Complementar nº 
101/2000, na Administração Direta e Indireta do Município de Carlinda/MT, incluindo 
o registro dos ingressos de recursos financeiros no caixa da entidade;  

i) Edite legislação municipal que estabeleça a utilização de guia própria (DAM) para a 
arrecadação das receitas municipais exclusivamente através da rede bancária, 
devendo ser vedado expressamente o recebimento de recursos por transferências, 
cheques, depósitos ou em espécie;  

j) Verifique a possibilidade e viabilidade de adequar o sistema informatizado para obter 
integração total do Sistema de Arrecadação sem a necessidade importação de 
arquivos de retorno das instituições bancárias através de intervenção humana, de 
modo que as receitas arrecadadas sejam eletronicamente registradas pela 
contabilidade;  

k) Normatize as regras e os procedimentos para o pagamento de despesas referentes 
às contratações de prestação de serviços, ao fornecimento de bens permanentes e 
de consumo e às obras e serviços de engenharia e institua lista de verificação (check 
list) junto a Instrução Normativa, constando a relação de documentos que devem 
compor os processos de despesas de serviços, de aquisição de bens permanentes, de 
aquisição de material de consumo e de obras e serviços de engenharia;  

l) Providencie rotina em sistema informatizado de pagamentos a fornecedores e 
prestadores de serviços, exclusivamente por meio eletrônico integrado aos estágios 
da despesa orçamentária (empenho, liquidação e pagamento), no intuito de excluir 
totalmente o risco de ordens de pagamentos bancários de transferência (TED ou 
DOC) errados, para isso se faz necessário que a Entidade solicite adequações junto a 
empresa de software para possibilitar a integração parcial ou total dos processos 
de pagamentos;  

m) Para se obter eficiência na integração dos pagamentos das despesas orçamentárias, 
a Entidade precisa adequar o seu sistema de desembolso financeiro, e para isso, isso 
a UCI recomenda a utilização do sistema OBN – SISTEMA DE PAGAMENTOS 
ELETRÔNICO DE EMPENHOS, firmado através de convênio, junto ao Banco do 
Brasil, ou sistema equivalente, pois este possibilita que os pagamentos sejam feitos 
por ordem cronológica de liquidação da despesa; 

n)  Integrar rotina de processamento dos arquivos de retorno das instituições bancárias 
ao sistema de gestão de pessoas referente aos pagamentos realizados aos 
servidores; 
 

o) Abstenha-se de efetuar desembolsos financeiros através da emissão de cheque, este 
deve ser utilizado somente em casos de extrema e justificada necessidade, em 
observância a Resolução de Consulta TCE/MT nº. 20/2014; 

 
p) Elabore lei local ou decreto regulamentando o artigo 5º da Lei nº. 8.666/93, que 
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dispõe sobre a obrigatoriedade de obediência, para cada fonte de recursos, da estrita 
ordem cronológica das datas de exigibilidade nos pagamentos das obrigações 
decorrentes de contratações públicas, observadas as recomendações do Acórdão nº. 
282/17 – TP do TCE/MT;  

 
q) Estabeleça funcionalidade específica no sistema de administração financeira e 

orçamentária para controlar, por fonte de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de exigibilidade dos pagamentos decorrentes de obrigações contratuais;  
 

r) Respeite o que disciplina a legislação especial (Lei Municipal nº. 752/2013) para a 
liberação de consignados em folha de pagamento, a fim de evitar o 
comprometimento das verbas alimentares dos servidores públicos; 
 

s) Realize diariamente a conciliação bancária nas contas de maior movimentação 
financeira e mensalmente nas contas de pouca movimentação financeira, com as 
justificativas das divergências eventualmente verificadas entre os registros bancários 
(extrato) e os registros contábeis (razão contábil). 

 
Por derradeiro, submetemos esse relatório à apreciação e providências superior, e 

desde já nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

 
Carlinda - MT, 21 de dezembro de 2018. 

 
Adm. Pamela Rafaela Eger 

                                                    Controladora Interna 
 
 
 
 
 
 

 


