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Estágios da Receita e Despesa 

ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 



FIXAÇÃO (OU PROGRAMAÇÃO) 
Crédito Orçamentário Inicial ou Ordinário é aquele aprovado na 
LOA, autorizado pelo Legislativo. 
 
As Dotações (montante fixado na LOA) estão consignadas aos 
Créditos Orçamentários. 
 
O Crédito Orçamentário é portador de uma dotação e esta constitui 
o limite de recurso financeiro autorizado. 
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FIXAÇÃO (OU PROGRAMAÇÃO) 
Durante a execução orçamentária (3ª etapa do Ciclo) pode ocorrer 
a necessidade de retificar ou ajustar o orçamento. A LOA poderá ser 
alterada. Nesse caso, serão abertos Créditos Adicionais. 
 
Dotação Inicial + Abertura Crédito Adicional = Dotação Atualizada 
 
Exceção: Crédito Adicional Extraordinário 
 - Despesas urgentes e imprevisíveis (G / CI / CP) 
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EMPENHO 
Art. 58, Lei 4.320/64 
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.  
  
É o 1º estágio da EXECUÇÃO da despesa 
 
Art. 35, II, 4.320/64 – Reconhecimento Despesa Orçamentária – 
Regime COMPETÊNCIA 
 
 
 
 

Estágios da Despesa Orçamentária 



EMPENHO 
Art. 59, Lei 4.320/64 
O empenho da despesa NÃO poderá exceder o limite dos créditos 
concedidos. 
 
Art. 60, Lei 4.320/64 
É vedada a realização de despesa sem PRÉVIO empenho. 
 
ATENÇÃO !! – Art. 24, § único, Dec. 93.872/86 
Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-
se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à realização da 
despesa.  
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EMPENHO 
Art. 61, Lei 4.320/64 
Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota 
de empenho“ (NE) que indicará o nome do credor, a representação 
e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria. 
 
Art. 60, § 1º, Lei 4.320/64 
Em casos especiais previstos na legislação específica será 
dispensada a emissão da nota de empenho. 
 
NE é a formalização do Empenho 
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