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1. FINALIDADE 

Regulamentar e estabelecer critérios para o pagamento em ordem cronológica das 
obrigações relativas aos fornecedores de bens, locações, realização de obras e 
prestações de serviços. 

2. ÁREA GESTORA 

Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI. 

3. CONCEITUAÇÃO 

3.1.  EMPENHO 

Etapa em que a Empresa se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com 
a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o 
credor de que há recurso orçamentário para pagamento da despesa. 

3.2.  GESTOR DOCUMENTAL 

Empregado, lotado na área de Gestão de Contratos e Parcerias, responsável pelo 
acompanhamento dos contratos. 

3.3.  LIQUIDAÇÃO 

Etapa da execução das despesas que consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

3.4.  PAGAMENTO 

Ultima etapa da execução das despesas que consiste na entrega de numerário ao 
credor da Empresa, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação. 

3.5.  ORDENADOR DE DESPESAS 

Autoridade administrativa que possui poderes e competência para ordenar as 
despesas, cujos atos podem resultar em emissão de nota de empenho, autorização 
de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos.  

4. COMPETÊNCIAS 

4.1. Cabe ao Diretor de Administração, Finanças e Pessoas comunicar à Diretoria 
Executiva e posteriormente ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal sobre a 
indisponibilidade ou insuficiência financeira. 

4.2. Cabe ao Diretor da área solicitante encaminhar ao Ordenador de Despesas pedido 
de quebra de ordem cronológica de pagamento devidamente motivado. 

4.3. Compete à Gerência Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade: 

I - o acompanhamento e o controle da ordem cronológica de pagamentos; 
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II - atestar a indisponibilidade ou insuficiência financeira, total ou parcial, e relacionar 
as despesas em atraso; e 

III - solicitar ao Diretor de Administração, Finanças e Pessoas que informe à Diretoria 
Executiva e ao Conselho de Administração sobre a indisponibilidade ou 
insuficiência financeira para tomada de decisões.  

4.4. Cabe ao Ordenador de Despesas decidir sobre a quebra de ordem cronológica dos 
pagamentos a serem realizados, somente em caso de relevantes razões de interesse 
público, mediante justificativa apresentada pela Diretoria da área solicitante. 

5. PROCEDIMENTOS 

5.1. O pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços deverão obedecer, para cada fonte 
diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, sob pena de apuração de responsabilidade no caso da não 
observância da ordem cronológica. 

5.2. Dos recursos financeiros disponíveis para pagamento após liquidação de despesa 
devem ser priorizados, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) para 
cumprimento da ordem cronológica. 

5.3. Os pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto 
nos subitens 5.1 e 5.2, serão ordenados separadamente, em lista classificatória 
especial de pequenos credores. 

5.4. Os credores serão incluídos na listagem de sequência de pagamentos após 
liquidação da despesa. 

5.4.1. As empresas que estiverem com ausência das comprovações das obrigações 
trabalhistas caberá o ingresso na fila, mas com a retenção do valor devido no 
pagamento. 

5.5. A liquidação se dará a partir da apresentação dos documentos que comprovem 
direito adquirido do credor tais como: 

I - contrato, instrumentos de parcerias e aditivos; 

II - nota de empenho; 

III - comprovante de entrega do bem ou da prestação efetiva do serviço. 

5.6. O pedido de quebra de ordem cronológica deverá ser realizado por meio de 
Despacho do Diretor da área solicitante e encaminhado ao Ordenador de Despesas 
contendo justificativas e descritivos sobre as relevantes razões de interesse público. 

5.7. A regra da ordem cronológica poderá ter excepcionalidade quando presente 
relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, devidamente publicada no sítio da Empresa. 
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5.7.1. Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:  

I- pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes 
da Empresa desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento 
do objeto do contrato, ou o risco de rompimento contratual de serviços essenciais 
que impactem nas atividades finalísticas da EBC; 

II-  grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública; 

III-  pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários 
do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 

IV-  pagamento de contratos com previsão de cobrança de encargos moratórios - 
juros, multas e correção monetária - que onerem os recursos orçamentários; 

V-  pagamento de serviços terceirizados, cuja responsabilidade solidária possa ser 
exigida da EBC; 

VI-  pagamento de serviços cujos contratados tenham ultimado administrativamente, 
notificado extrajudicialmente ou ajuizado ação contra a EBC, sobre a eventual 
descontinuidade da execução do objeto, motivado pela falta de pagamento das 
despesas; 

VII-  pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação 
judicial ou dissolução da empresa contratada; e 

VIII-  pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 
integridade do patrimônio da Empresa ou para manter, direta ou indiretamente, o 
funcionamento das atividades finalísticas, especialmente os relacionados à 
direção artística, produção de conteúdo, apresentação de programas e 
correlatos, ou ainda quando demonstrado o risco de descontinuidade da 
prestação de um serviço de relevância ou do cumprimento da missão institucional 
da Empresa. 

5.7.2. Na possibilidade do somatório dos pedidos de prioridade ultrapassar a 
disponibilidade financeira, será obedecida a ordem cronológica de vencimento dos 
pedidos priorizados pelo Ordenador de Despesas. 

5.7.3. Casos não previstos nos incisos acima serão objeto de deliberação da Diretoria 
Executiva. 

5.8. As seguintes despesas não se sujeitarão a ordem cronológica de pagamento: 

I - suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de 
adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 1964; 

II - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de 
natureza indenizatória; 
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III - concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e 
móvel; obrigações tributárias; e 

IV - outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 1993. 

6. PRAZOS 

6.1. Deverão ser observados os seguintes prazos máximos para a realização do atesto 
da liquidação e do efetivo pagamento: 

I - realização do “atesto” na Nota Fiscal: até 05 (cinco) dias úteis depois do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, recibo e/ou documento de cobrança; 

II - encaminhamento para Gestão de Contratos: até 02 (dois) dias úteis depois do 
atesto; 

III - pedido de liquidação da despesa: até 03 (três) dias úteis; 

IV - encaminhamento para liquidação da despesa: até 02 (dois) dias úteis depois 
do pedido de liquidação; 

V - liquidação da despesa: até 07 (sete) dias úteis; 

VI - encaminhamento para pagamento: até 02 (dois) dias úteis depois da 
liquidação da despesa; e 

VII - efetivação do pagamento: havendo disponibilidade de limite financeiro – até 
05 (cinco) dias úteis ou no vencimento da despesa. 

6.1.1. Quando do encaminhamento da Nota Fiscal ou Fatura para pagamento, o Gestor 
Documental informará a data de vencimento da obrigação, observado os prazos 
estabelecidos no subitem 6.1. 

7. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

I - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências; e 

II - Acórdão nº 551, de 09/03/2016 - TCU - Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Os créditos a que se referem esta Norma terão seus valores corrigidos por critérios 
previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. 

8.2. A correção de que trata o item 8.1 cujo pagamento será feito junto com o principal, 
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a 
que se referem. 


