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Execução Orçamentária 

 
A execução financeira inicia-se quando é disponibilizado orçamento para  o 

Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF  e as rubricas ficam habilitadas a empenhar através 

do Sistema Integrado de Administrativo Financeiro SIAFI, beneficiado pelos créditos orçamentários.  

O pagamento da despesa depende de sua regularização, devendo ser processado no prazo de 10 dias 

úteis, a contar da data de apresentação dos documentos de crédito. Algumas orientações:  

 

a) Já a  autorização para pagamento de despesa compete ao Ordenador de Despesa, sob a supervisão 

documental do Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF; 

b) Nenhuma despesa pode ser realizada sem empenho prévio, ou seja, a nota de empenho precisa, 

necessariamente, ser emitida antes da efetivação do compromisso. Em caso de urgência, 

caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à 

realização da despesa; 

c) O descumprimento desses preceitos legais levará à impugnação dos atos, mediante representação 

do órgão contábil;  

d) O empenho deverá ser reforçado quando seu valor se revelar insuficiente para atender à despesa 

realizada;  

e) As despesas relativas a Contratos, Convênios, Acordos e outros ajustes de vigência plurianual, 

serão empenhadas em cada exercício financeiro;  

f) O empenho é a primeira fase da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o art. 58 da 

Lei no 4.320/64: “o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. O empenho é prévio, ou 

seja, precede a realização da despesa e está restrito ao limite do crédito orçamentário, como 

preceitua o art. 59 da Lei no 4.320.  O Empenho pode ser: 

 

 Ordinário: Quando se tratar de despesa de valor determinado e o seu pagamento deva ocorrer de 

uma só vez; 

 Por estimativo: Quando se tratar de despesa cujo montante não se possa determinar, tais como: 

serviços de telefone, água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes, 

reprodução de documentos, diárias e gratificações;  

 Global: Quando se tratar de despesas contratuais e outras de valor determinado, sujeitas a 

parcelamento, como, via de regra, os compromissos decorrentes de aluguel de imóveis e de 

equipamentos, serviços de terceiros, vencimentos, salários, proventos e pensões, inclusive as 

obrigações patronais decorrentes.  

 Na elaboração dos empenhos devem atender o que prescreve o plano de contas, dividas acerca 

da definição dos Subelemento de despesas, poderão ser obtidas clicando aqui. 

 

No Centro Tecnológico o responsável pela execução financeira de seus recursos é o Diretor 

do Centro Tecnológico, tratado como Ordenador de Despesas. Por sua vez,  o ordenador de despesas 

na execução orçamentária é obrigado a utilizar-se de Licitação para a execução de suas compras, obras 

e serviços. A licitação compreende as seguintes modalidades: Concorrência; Tomada de preços; 

Convite; Concurso; Leilão. Sendo que cada uma das modalidades tem as suas características próprias e 

são determinadas em função de limites segundo o valor estimado para a despesa a ser realizada. 

Excepcionalmente, e nos estritos limites legais, pode o Ordenador da Despesas promover a 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, mas o ato há de ser claro e judiciosamente fundamentado. 

http://www.reitoria.ufsc.br/dgo/Plano%20de%20Contas.PDF

