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CONCEITO
O QUE É O ATESTO DA DESPESA

O “atesto” de recebimento de bens e serviços é
o procedimento perante o qual o servidor
público confirma, de acordo com as regras
contratuais, que os produtos ou serviços foram
devidamente entregues ou prestados.

Ou

 Significa que o serviço ou material a que o
ATESTO se refere foi satisfatoriamente prestado ou
fornecido e que o seu valor está em
conformidade com o termo contratual.



DESENVOLVIMENTO
CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO ATESTADOR 

- O critério de escolha do servidor que 
atestará o recebimento dos bens e 
serviços deve considerar, além de sua 
competência técnica, o princípio da 
segregação de funções. 

- Desta forma, deve-se evitar que o 
servidor exerça atividades 
incompatíveis, tais como “ordenador 
de despesa, pregoeiro, membros das 
comissões de licitação e responsável 
pelo almoxarifado”.



DESENVOLVIMENTO

O atesto (carimbo) deverá conter a 

identificação de que os produtos ou 

serviços foram entregues, a data do 

atesto, o nome, lotação, cargo, 

matrícula e assinatura do servidor 

responsável.

DESENVOLVIMENTO
O QUE CONTÉM O CARIMBO DE ATESTO



DESENVOLVIMENTO

Conforme orientação do Tribunal de

Contas da União, “somente pode atestar

servidor público ou comissão, designados

pela autoridade competente”.

Designação por portaria

QUEM PODE ATESTAR O RECEBIMENTO DE 

MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS?



DESENVOLVIMENTO
QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DO ATESTADOR

 I. Verificar se a entrega de materiais, execução de

obras ou a prestação de serviços foi cumprida integral

ou parcialmente, em conformidade ao estabelecido

em instrumento próprio – edital, contrato etc.

 II. Realizar a medição dos serviços ou atestar a sua

realização;

 III. Atestar o recebimento dos bens, observando o que

dispuser o contrato na hipótese de instalação ou teste

de funcionamento;



DESENVOLVIMENTO
QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DO ATESTADOR

 IV. Receber a fatura de cobrança, conferindo:

 i. se as condições de pagamento do contrato foram
obedecidas;

 ii. se o valor cobrado corresponde exatamente
àquilo que foi efetuado;

 iii. se a Nota Fiscal tem validade e se está
corretamente preenchida; e

 iv. se está acompanhada das guias de quitação do
FGTS/INSS sobre a mão-de-obra empregada (no
caso de manutenção, serviço de engenharia, etc.),
conforme determina o contrato;

V. Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade
competente para pagamento;



DESENVOLVIMENTO
IRREGULARIDADES NO ATESTO 

 A ausência de atesto constitui uma irregularidade

grave que pode indicar a ausência da prestação dos

serviços e/ou entrega dos produtos e, ainda,

comprometer o responsável pelo pagamento da

despesa.

 Quem é o servidor que será responsabilizado?

Veremos.



DESENVOLVIMENTO
LEGISLAÇÃO

 A previsão legal do atesto de recebimento de materiais

ou serviços está estampada no inciso II do artigo 73 da

Lei nº 8.666/93, o qual afirma que:

 Após a execução contratual o objeto será recebido

depois de verificada a qualidade e quantidade do

material e a consequente aceitação (atesto).

 Ademais, a Lei nº 4.320/64 afirma que:

 A liquidação/ATESTO da despesa por fornecimentos

feitos ou serviços prestados terá por base, dentre outros

aspectos, os comprovantes da entrega de material ou

da prestação efetiva do serviço (art. 63, § 2º, III).



RESPONSABILIZAÇÃO
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS: QUEM DEVE SER RESPONSABILIZADO?

 Em manifestação recente, o Tribunal de Contas da

União – TCU pontuou o seguinte:

 A responsabilidade pelo débito por pagamento de

serviços não executados, mas atestados, deve recair

sobre os agentes que têm o dever de fiscalizar o

contrato e atestar a execução das despesas, e não

sobre a autoridade que ordenou o pagamento.



RESPONSABILIZAÇÃO
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS: QUEM DEVE SER RESPONSABILIZADO?

 No caso concreto, a Corte de Contas acatou a
alegação de que os pagamentos foram feitos com
base no atesto das faturas, verificando que o
ordenador de despesas havia cumprido com o seu
dever de verificação.

 O atestador, por sua vez, não cumpriu com o seu
dever, devendo sofrer as consequências pela
irregularidade.

TCU. Processo nº 007.416/2013-0. Acórdão nº 929/2019 – Plenário.

Relator: ministro Benjamin Zymler.



RESPONSABILIZAÇÃO
TCU ACÓRDÃO NR TC-027.439/2013-5

 Tomada de Contas Especial – Prefeitura de Pombos PE

– 2016

 Questões relacionadas com a ausência do atesto em

notas fiscais

 A ausência do atesto em Notas Fiscais impede a

conclusão pela efetiva prestação do serviço descrito

no documento, constituindo afronta, assim, ao disposto

no art. 63 da Lei 4.320/1964.



CONCLUSÃO
ATUAÇÃO DO TCE EM BELO JARDIM - FEVEREIRO DE 2015

 https://www.youtube.com/watch?v=5CzxfEKFTHo

https://www.youtube.com/watch?v=5CzxfEKFTHo


CONCLUSÃO
QUESTIONAMENTO

E se o atestador for coagido pelo superior a 

atestar uma nota fiscal de uma mercadoria 

que não deu entrada no estoque ou chegou 

somente uma parte ou, ainda, de qualidade 

inferior ❓

Atesta ou se nega ❓



CONCLUSÃO
RESPOSTA

Artigo nº 116, IV, do Estatuto dos servidores 

públicos federais Lei nº 8.112/90:  

 São deveres do servidor:       

 IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

非常感谢!!!!

 Severino Antônio dos Santos

 BILL 81 9 98414555

 billtce@gmail.com


