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Em decorr6ncia dos offcios enviados d Secretaria Municipal de

Planejamento e Finangas, referentes d solicitagSo de pagamento de faturas com

vencimento expirado e, determinados pela Ordem de Servigo no

030/GAB/CCM/2013. Recomenda-se o que segue:

lntrodugSo

Conforme Lei Complementar no 22512010, que estabelece

estrutura bdsica da administragSo p0blica municipal de Cuiab6, compete

Coordenadoria Administrativa e Financeira (CAF) o seguinte:

Art. 2g A Goordenadoria Administrativa e

Financeira cabe a realizagio das atividades

internas de cada 6196o ou entidade da

AdministragSo Ptiblica Municipal relativas a

gestio de pessoas, patrimonial, servigos

auxiliares, execug6o da programagSo

orgament6rio-financeira,acontabilidadeea
prestagio de contas.

O Decreto no 4.26012005 que disp6e sobre a delegagSo e

responsabilidade aos ordenadores de despesas no dmbito do poder executivo,

sanciona em seu artigo 20 o que segue:

a

a

Art. 2 Os Coordenadores Administrativos . ,ff.fl

Financeiros - CAFs responderio, solidariamente, .^-
com os Gestores Municipais dos 6rg6os. l \ r"
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ORGAO OU ENTIDADE DO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Todos os 6rg6os da AdministragSo
Priblica Direta e Indireta.

ASSUNTO:
Procedimento Pertinente a

responsabilidade dos Secretirios em

relagio ao pagamento de Juros e Multas
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Despesas mensais de 69ua, energia el6trica e telefone, por

exemplo, bem como seu empenho, liquidaEso e o despacho d unidade gestora

respons6vel pelo pagamento s5o de responsabilidade do cAF.

O n6o envio das faturas e seu consequente vencimento, acarreta em

juros e multas nas contas do pr6ximo m6s, ferindo assim os princlpios

constitucionais da eficiencia e da economicidade. Al6m da adi95o de valor

decorrente do vencimento, ainda hd a possibilidade de interrupgSo do servigo

contratado, causando dessa forma mais transtorno para todos que dependem dos

servigos.

Nesse Contexto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

possui uma publicagSo sobre o assunto por meio da ConsolidagSo dos

Entendimentos T6cnicos, em sua 4a edi95o:

Ac6rdio n' 558/2007 (DOE, 14103120071. Despesa.
Contribuig6es ao INSS. Multas por atraso.
Apurag5o de responsabilidades.
O administrador p0blico tem o dever de cumprir os
prazos de pagamento de suas obrigag6es, inclusive

as previdenci6rias. Caso se configure situagSo de

atraso no recolhimento das contribuig6es, o

pagamento dever6 ser feito pela administragdo
paralelamente ir adog6o de provid6ncias para a

apuragdo de responsabilidades e ressarcimento do
er6rio, sob pena de glosa.

Ressalta-se, que o referido ac6rdSo tamb6m 6 cabivel ao assunto

dessa orientagSo, ndo somente ds contribuiE6es ao INSS.

Em harmonia com esse entendimento, o Tribunal de Contas do

Estado de Santa Catarina assim se manifestou no Prejulgado 875:

Prejulgado 875 (Processo no 00/010115021

(...)

A responsabilidade deve ser atribuida a quem deu

causa ao dano ou i irregularidade. Cabe ao titular

atual da Unidade Gestora a apuragSo dos fatos e a i\/l
identificagSo do responsdvel (Lei Complementar no It{t
31/90, art. 33). Em caso de se omitir, o titular atual ,.11.
responder6 solidariamente pelo dano ou pefa /f\
irregularidade. Se na apuragSo ficar comprovado quet !V/

g
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o ex-titular da Unidade conheceu da irregularidade e

ndo adotou provid6ncias para apurar quem deu

causa, responderd solidariamente pelo ocorrido. (grifo

nosso)

Considerag6es Finais

Recomenda-se dar mais atenEso as contas que s6o recebidas

mensalmente, promovendo uma gestSo eficiente de envio das faturas para a

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanqas para que se efetue o

pagamento das contas, o que deve ser feito em data anterior ao vencimento,

preferencialmente logo ap6s o recebimento da conta, para que ndo incida na

fatura do mQs seguinte juros, multas e/ou outros encargo pertinentes aos atrasos.

Caso ocorra o pagamento de juros e multa, que o Secretirio tome

as medidas necessirias para apuragio da responsabilidade pelo atraso e

proceda com o ressarcimento ao eririo.
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E a nossa OrientagSo.

CuiabS-MT,02 de maio de 2013.

A apreciagdo suPerior

t^n .*, Or*-rt /'",* -
Bruno Queiroz Pereira
Auditor P0blico Interno

De acordo.

Encaminhe-se ao Controlador Geral do Municipio'

Diretor Geral de Auditoria
Auditor Priblico Interno

De acordo.

Encaminhe-se as recomendaE6es ao OrgSo ou Entidade do Poder Executivo

Municipal.

Data do Recebimento: Carimbo e Assinatura do Recebedor:

tl

Marcelo Eduardo Bussiki
Controlador Geral do M
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