


PLANO PLURIANUAL – PPA
É UM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO GOVERNO
PARA UM PERIODO DE QUATRO ANOS, IDENTIFICADO COM UM “PLANO DE GOVERNO”
QUE DEVE ESPELHAR E MATERIALIZAR, DE FORMA BEM CONCRETA, AS PROMESSAS
DO CANDIDATO ELEITO.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 
ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO SEGUINTE;
ORIENTA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO; DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA; ESTABELECE A POLITICA DE APLICAÇÃO DAS AGÊNCIAS
FINANCEIRAS DE FOMENTO.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
É NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) QUE O GOVERNO DEFINE AS PRIORIDADES
CONTIDAS NO PPA E AS METAS QUE DEVERÃO SER ATINGIDAS NAQUELE ANO.



EXECUÇÃO DA DESPESA

Conceito

• A execução orçamentária é a utilização dos créditos
consignados na Lei Orçamentária Anual – LOA. A
execução da despesa orçamentária se dá em três
estágios: empenho, liquidação e pagamento.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

• A PRIMEIRA ETAPA é a elaboração do Pedido de
Aquisição de Material - PAM ou Pedido de
Prestação de Serviço - PPS.

• DECRETO n. 12.538 DE 20 DE JANEIRO DE 2015 –
Dispõe sobre normas gerais de classificação,
codificação e interpretação da despesa
orçamentária dos órgãos e entidades da
administração municipal de Campo Grande.



FLUXOGRAMA DA DESPESA
(fase inicial)



FLUXOGRAMA DA DESPESA
(fase Execução – Liquidação para Pagamento)



FLUXOGRAMA DA DESPESA
(fase Execução – Liquidação para Repasse

de Recursos  “Indiretas)



EXECUÇÃO DA DESPESA
PROGRAMAÇÃO DE COTAS

• Assegurar as unidades orçamentárias, em tempo
útil a soma de recursos necessários e suficientes
a melhor execução do seu programa anual de
trabalho;

• Manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e a
despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo
eventuais insuficiências de tesouraria;

• As cotas poderão ser alteradas durante o
exercício, observando o limite da dotação;

• O quadro DESEMBOLSO deve ser preenchido de
acordo com a Programação Financeira liberada no
sistema SICONT.



EXECUÇÃO DA DESPESA
MODELO DE SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COTA FINANCEIRA

UG 
FONTE

RECURSO
EMPRESA

ESPECIFICAÇÃO DO 
SERVIÇO/CONTRATO

ELEMENTO 
DE 

DESPESA
DESEMBOLSO 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

TOTAL



EXECUÇÃO DA DESPESA
PROGRAMAÇÃO DE COTAS

REMANEJAMENTO DE COTA

• Consultar no SICONT a tela Lista Cota Financeira,
antes de fazer a solicitação do pedido de
remanejamento;

• Informar o mês e valor a ser transferido no pedido
via e-mail, e justificar solicitação;



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

• As próximas etapas envolvidas na execução da despesa são: empenho,
liquidação e pagamento. A Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que
estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, conceitua referidas etapas da seguinte forma:

• Empenho: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente
ou não de implemento de condição.

• Liquidação: A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

• Pagamento: O pagamento da despesa só será efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação. A ordem de pagamento é o
despacho exarado por autoridade competente, determinando que a
despesa seja paga.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

A SEGUNDA ETAPA é a elaboração do Empenho:

• Deve-se elaborar o Corpo Empenho de acordo com
o PAM/PPS e o resultado do procedimento
licitatório ou sua dispensa.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

Modalidades de empenho:

Os empenhos, de acordo com sua natureza e finalidade, podem ser
classificados em empenho ordinário, empenho por estimativa e
empenho global:

• a) empenho ordinário: destinado a atender às despesas com
montante previamente conhecido e cujo pagamento deva ocorrer
de uma só vez;

• b) empenho por estimativa: destinado a atender a despesas cujo
valor não se possa determinar previamente, de base não
homogênea.

• c) empenho global: destinado a atender às despesas com
montante previamente conhecido (tais como as contratuais), mas
de pagamento parcelado (§ 3º do art. 60 da Lei nº 4.320/64).



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

• Na emissão do Corpo Empenho o sistema
verificará se foi cadastrado alguma
Compra/Contrato relacionado ao número do
processo informado. Em caso afirmativo, trarão
as informações cadastradas da
compra/contrato, em caso negativo, o
responsável pela confecção do corpo terá que
informar os seguintes dados:



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

• Se a Modalidade de Licitação informada é do tipo -
Dispensa ou Inexigibilidade o campo
Fundamentação Legal será de preenchimento
obrigatório conforme art.24 ou art.25 da Lei
8.666/93;

• Se a Modalidade de Licitação for do Tipo - Dispensa
e a Fundamentação Legal for do Art.24, inciso I e II,
os campos, justificativa Dispensa e Razão Escolha,
serão facultativos e em todos os demais casos,
obrigatórios.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

• ATENÇÃO: Se o Corpo Empenho for elaborado pelo
Setor de Compras, o servidor deverá conferir se os
dados constantes no mesmo estão de acordo com
o produto solicitado, antes de emitir a Nota de
Empenho, para que não haja necessidade de anular
empenho por erro de emissão.

• Na aba ITENS DO EMPENHO, deverão estar
definidos os produtos ou serviços que foram
solicitados de acordo com o PAM/PPS.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

Nota de Empenho

• Entende-se por nota de empenho o documento
utilizado para fins de registro da operação de
empenho de uma despesa. Para cada empenho
será extraída uma nota de empenho, que indicará o
nome do credor (beneficiário do empenho), a
especificação e a importância da despesa.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Etapas da Execução da Despesa

Características do empenho:

• O empenho para compras, obras e serviços só pode ser
emitido após a conclusão da licitação, salvo nos casos
de dispensa ou inexigibilidade, desde que haja amparo
legal na legislação que regulamenta as licitações (Lei nº
8.666/93). As despesas só podem ser empenhadas até
o limite dos créditos orçamentários iniciais e adicionais,
e de acordo com o cronograma de desembolso da
unidade gestora, devidamente aprovado.



Um 
Empenho

Uma 
Liquidação

Um NF 
Recibo

Empenho1

Empenho 2

Empenho 3

NFRECIBO

Liquidação1

Liquidação2

Liquidação3

Obs: Valor da soma das liquidações tem que ser igual ao valor do NFRECIBO

NA LIQUIDAÇÃO,
O QUE PODE?



Empenho

NFRecibo1

NFRecibo2

NFRecibo3

NFRecibo...

Liquidação

Empenho

NFRecibo1

NFRecibo2

NFRecibo3

NFRecibo...
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NA LIQUIDAÇÃO,
O QUE PODE?



Empenho1 NFRECIBO

Liquidação1

Liquidação2

Liquidação3

Empenho1

Empenho2
NFRECIBO

Liquidação1

Liquidação2

Liquidação3

NA LIQUIDAÇÃO,
O QUE NÃOPODE?



• Cadastro da empresa;

• Requerimento da diária (validar o cadastro 

do funcionário); 

• Processo de locação de imóvel e demais 

contratos (ficar atento aos prazos);

• Exigência das certidões conforme lei 

8.666/93;

• Documentações complementares, 

constantes no checklist atendendo aos órgãos 

de Controle  TCE Resol. 54/2016;

• Informações insuficientes (faltantes);  

 Sem certidões ou vencidas,

 Sem NF Recibo,

 Despacho sem informações básicas 

(NE, fonte, NF, valor, NF Recibo, e 

assinado)

 NF sem atesto,

 Sem publicação de comissão de 

recebimento e fiscal de contrato;

• Fora da ordem cronológica dos fatos;

• Volumes abertos com numeração incorreta;

• NF Recibo incorreto, CNPJ deve ser 

sempre o mesmo da NE.



DEVOLUÇÕES MAIS

FREQUENTES DE PAM/PPS

• Ausência do Registro Cadastral /contrato /convênio;

• Quando falta informar o número do termo aditivo;

• Registro cadastral errado;

• Unidade de medidas incorretas quanto ao material solicitado;

• Erro nas informações referentes aos períodos de prorrogação 

de prazo dos contratos;

• Pedidos com classificação errada;

• Nos PPS de obras não tem sido informado na descrição do 

pedido o valor total do reajuste / acréscimo / nova licitação e 

do desembolso para o período (ano);



• Nome da empresa não informado no campo Fornecedor;

• Ausência na justificativa do pedido fundamentando: 

atendimento a quem, qual necessidade e demanda e período 

de atendimento;

• Quando relacionado a ARP faltam as informações: número, 

pregão eletrônico e número do processo administrativo;

• Justificativas vagas ou sem informações;

• Solicitações incorretas e incompatíveis com o objeto do 

convênio;

DEVOLUÇÕES MAIS

FREQUENTES DE PAM/PPS



DEVOLUÇÕES MAIS

FREQUENTES DE PAM/PPS

• Quando falta informar o desembolso mês a mês no caso de

pagamento mensal, como por exemplo: locação, água, luz,

telefone e outras contas mensais;

• Saldo insuficiente para reserva;

• Erros ortográficos;

• Quando convênios, quantidade e valores solicitados maiores

que aprovados no plano de trabalho;

• Se reajuste, na descrição do PAM/PPS ocorre a ausência

das informações: se aditivo novo usar a seguinte expressão

“para atender” ao aditivo, se for apenas saldo de aditivo usar

a expressão “conforme aditivo”.



EXECUÇÃO DA DESPESA
Abertura de volume 

Obras

• Termo de Abertura de 
Volume;

• Contrato (ordem de 
execução do serviço);

• Termo aditivo;

• Paralisação ;

• Reinício;

• Cópia do último empenho; 

• Extrato do contrato/aditivos;

• Portaria de designação do 
fiscal e/ou substituto.

Outros
• Termo de Abertura de Volume;

• Edital datado e assinado;

• Proposta;

• Cópia do último empenho; 

• Autorizo da DICOM (ata de 
registro de preço);

• Quadro de apuração 
conclusivo (Q.A.C.);

• PAM/PPS;

• Extrato da Ata de Registro de 
Preços e demais contratos;



EXECUÇÃO DA DESPESA

Pagamento

• O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa

orçamentária e será processada pela Unidade Gestora

Executora no momento da emissão do documento

Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a

retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento

consiste na entrega de numerário ao credor e só pode

ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei

n. 4.320/1964, em seu art. 64, define a ordem de

pagamento como sendo o despacho exarado por

autoridade competente, determinando que a despesa

liquidada seja paga.



EXECUÇÃO DA DESPESA

Pagamento

No âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande o

pagamento é realizado por dois tipos de documentos:

• Ordem Bancária – refere-se ao pagamento das

despesas orçamentárias; e

• Ordem de Pagamento – refere-se ao pagamento das

despesas extraorçamentárias.



EXECUÇÃO DA DESPESA

Pagamento

ATENÇÃO: As Ordens Bancárias ou Ordens de

Pagamentos devidamente assinadas pelo Ordenador de

Despesa e Responsável Financeiro devem,

obrigatoriamente, compor o respectivo processo

administrativo, em conformidade com o artigo 64 da Lei

Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal quando

trata da despesa.


