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Parte 2 

Estágios da Receita e Despesa 

ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 



FASES DO EMPENHO: 
 
1) LICITAÇÃO OU DISPENSA – PRÉ-EMPENHO 
 
2) AUTORIZAÇÃO (NAD) – OD PERMITE A DESPESA 
NAD = Nota de Autorização de Despesa 
OD = Ordenador de Despesa 
 
3)FORMALIZAÇÃO (NE) – DEDUÇÃO DO RECURSO DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
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FASES DO EMPENHO - ESQUEMA: 
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Art. 62, lei 8.666/93 
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência 
e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a 
Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, 
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou ordem de execução de serviço.  
 
 
 
 

Estágios da Despesa Orçamentária 



MODALIDADES OU TIPOS DE EMPENHO: 
1 – ORDINÁRIO 
Valor conhecido e pagamento de uma só vez 
 
2 – ESTIMATIVA 
Não sabe o valor exato 
Art. 60, § 2º, Lei 4.320/64 - Será feito por estimativa o empenho 
da despesa cujo montante não se possa determinar. 
 
3 – GLOBAL 
Sujeitas a parcelamento / valor exato 
Art. 60, § 3º, Lei 4.320/64 - É permitido o empenho global de 
despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

 
 
 
 
 
 

Estágios da Despesa Orçamentária 



LIQUIDAÇÃO 
 

Art. 63, Lei 4.320/64 
A liquidação da despesa consiste na  verificação do direito adquirido 
pelo CREDOR tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a 
obrigação. 
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LIQUIDAÇÃO 
 
Art. 63, §2º, Lei 4.320/64 
A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base: 
 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação 
efetiva do serviço. 
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PAGAMENTO 
 
Art. 62, Lei 4.320/64 
O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado APÓS 
sua regular liquidação. 
 
Art. 64 , Lei 4.320/64 
A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga. 
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