
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP: 29650-000
Tel: (27) 3259 3900 – CNPJ: 27 167 444/ 0001-72 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

“Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil”
“Doce Terra dos Colibris”

ATO RECOMENDATÓRIO Nº 01/2022

Santa Teresa, 12 de janeiro de 2022.

Recomendada: Secretaria Municipal de Fazenda
Assunto: Ordem cronológica de pagamentos

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, deste Poder Executivo
Municipal, fundamentada nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, Artigo
5º e incisos da Lei Municipal nº 2.415/2013 e ainda na Resolução nº 227/2011 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tem no exercício do controle interno,
também a atuação de caráter preventivo e concomitante, voltada tanto para a inibição e
correção de atos, como auxiliar a gestão pública.

Considerando que o Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, elenca os princípios
inerentes à Administração Pública, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

Considerando o disposto no Artigo 5º da Lei nº 8.666/1993 que “prevê que o pagamento
das obrigações pertinentes ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e
prestação de serviços deve obedecer, conforme cada fonte diferenciada de recursos, a
estrita ordem cronológica de suas exigibilidades. E, no caso de quebra de ordem, deve
haver justificativa, devidamente publicada, da autoridade competente”,

Considerando que a verificação realizada pela Unidade Central de Controle Interno no
Portal de Transparência, aba “Ordem cronológica de pagamentos” constatou que a
mesma está sendo publicada apenas uma vez por mês, referente ao mês anterior.

A UCCI notifica à Secretaria Municipal da Fazenda para observar às disposições do
Artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, que trata da ordem cronológica de pagamentos, para
evitar a preterição indevida de fornecedor.

Recomenda-se ainda, que seja revisada no prazo máximo de 60 dias, a Instrução
Normativa IN SFI 04/2018, para que a publicação da Ordem cronológica de pagamentos
seja feita em tempo real, com a integração das informações diretamente do sistema de
contabilidade para atualização do Portal da Transparência.

MARIA JOSÉ FOEGER
Controladora Geral Interna
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