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DECRETO N. 40.372 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
Dispõe sobre os procedimentos para pagamento de obrigações, segundo a ordem 

cronológica de que trata o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e dá outras providências. 

 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 

nº 12.462/2011: 
 

O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR 

DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 

e tendo em vista o art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e o art. 55 do Decreto nº 32.598, de 15 dezembro de 2010, 

DECRETA: 

 
2. Análise 

 
     O Decreto prevê que o pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, no 
âmbito do Distrito Federal, deve obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica, segundo a Unidade Gestora, datas e 
horário de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de 
interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente (art. 
1º). 
 
   Essa norma serviu de regulamentação ao disposto no art. 5º da Lei 
n. 8.666/93 que apresentava similar redação à do caput do art. 1º do 
regulamento.  
 
    A Lei n. 14.133/2021 trouxe disciplina mais detalhada a respeito 
dessa exigência, conforme se observa de seus artigos 141 e 143:  
 

“Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será 
observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de 
recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos: 
 
I - fornecimento de bens; 
II - locações; 
III - prestação de serviços; 
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IV - realização de obras. 
 
§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser 
alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e 
posterior comunicação ao órgão de controle interno da 
Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente 
nas seguintes situações: 
I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou 
calamidade pública; 
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, 
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor 
individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 
III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos 
sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de 
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 
IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de 
falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; 
V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para 
assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o 
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, 
quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de 
serviço público de relevância ou o cumprimento da missão 
institucional. 
 
§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida 
no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do 
agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua 
fiscalização. 
 
§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em 
seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a 
ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas 
que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. 
 
[...] 
 
Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto 
a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá 
ser liberada no prazo previsto para pagamento.” 
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    A leitura desses dispositivos faz realçar que enquanto a Lei n. 
8.666/93 permitia a inobservância da ordem de prioridade, genericamente, com 
fundamento em “relevantes razões de interesse público”, a Lei n. 14.133/2021 
tratou de elencar numerus clausus as hipóteses que, devidamente justificadas no 
processo administrativo, podem dar amparo ao rompimento da ordem 
cronológica: I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou 
calamidade pública; II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, 
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e 
sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 
cumprimento do objeto do contrato; III - pagamento de serviços necessários ao 
funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de 
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; IV - pagamento de 
direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou 
dissolução da empresa contratada; V - pagamento de contrato cujo objeto seja 
imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para 
manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de 
relevância ou o cumprimento da missão institucional.” 
 
    A nova legislação também previu, quanto a esse tema, a 
responsabilidade do agente que descurar com o dever de observância da ordem 
cronológica; estipulou a obrigatoriedade de divulgação dessa ordem e das 
eventuais justificativas adotadas para seu descumprimento; e previu a 
necessidade de pagamento da parte incontroversa em caso de discussão sobre o 
alcance do cumprimento da obrigação.  
 

3. Conclusão 
 
    Assim, conquanto o Decreto n. 40.372/2019 possa servir de 
regulamento ao disposto nesses artigos da Lei n. 14.133/2021, deve haver sua 
revisão para incorporar essas inovações legislativas e adaptar previsões de 
conteúdo distinto, especialmente sobre a ordem de prioridades não contemplada 
na Lei.  
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DECRETO N. 40.388, DE 14 DE JANEIRO DE 2020 
 

Dispõe sobre a avaliação de programas de integridade de pessoas jurídicas que 

celebrem contratos, consórcios, convênios, concessões ou parcerias público-

privadas com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, de 

acordo com a Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018. 

 
 

1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 
nº 12.462/2011: 
 
  Não há.  
 

2. Análise  
 

 
  O § 4º do artigo 25 da Lei n. 14.133/2021, ao tratar da implantação 
do programa de integridade, estabelece a edição de “regulamento que disporá 
sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades 
pelo seu descumprimento”.  
 
   Este Decreto, assim com ao Lei n. 6.112/2018 servem ao propósito 
de servir como regulamento ao dispositivo da lei federal, com os temperamentos 
expostos neste relatório, sendo o Decreto voltado sobre a forma de avaliação dos 
programas.  
 

3. Conclusão 
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto permanece vigente e eficaz 
com o advento da Lei n. 14.133/2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


