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NOTA ORIENTATIVA N°.007/2016 
 
Dispõe sobre geração de despesa. 

 
O AUDITOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Municipal n°.834/2012 e, 
 
Considerando que a geração de despesa está condicionada a Lei Complementar nº 
101/00 em seus artigos 15, 16 e 17, que obriga comprovar a situação orçamentária e 
financeira, quanto à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. 
  
O R I E N T A:  
 
1. A geração da despesa pública está ligada a algumas condições, quais são: 
 
1.1 Realização estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 
 
1.2 Emissão de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
2. Cabe ressaltar que tal obrigação tende a ser mais voltada para ação 
governamental denominada "projeto", nos termos da Portaria n°.42/99 do Ministério 
do Orçamento e Gestão, já que a maioria das "atividades", em regra, não cria, não 
expande e não aperfeiçoa a ação governamental, apenas mantém as ações 
governamentais já criadas. 
 
3. São partes integrantes desta nota modelo de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro e Declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário-
financeiro em anexo. 
 
Fundão, 09 de Setembro de 2016. 
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ANEXO I – MODELO DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-

FINANCEIRO 

 

MODELO DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 
Processo Licitatório nº _/X1, Tomada de Preços _/X1 
As despesas referentes à contratação de empresa para prestação de serviços em 
engenharia para escoramento e alteamento da ponte ABC, sendo contabilizadas na 
dotação orçamentária abaixo discriminada: 

Classificação 
Orçamentária 

Cód. Despesa Código reduzido 
da dotação 

Saldo da 
dotação 

Valor estimado  

     

 
O qual será suficiente para garantir o empenho de tais despesas no exercício de X1, 
as quais estimamos um montante de R$............. 
A referida despesa é objeto de dotação específica e suficiente, estando abrangida por 
crédito genérico, na classificação acima, previstas no programa de trabalho, assim 
como atende a Lei de Diretrizes Orçamentárias e encontra-se adequada aos 
parâmetros financeiros da administração; não infringindo, portanto, quaisquer 
disposições da legislação especificamente o art. 16 da LC nº 101/00. 
Estimamos também que o total de tais despesas com a referida contratação, 
comprometerá ..... % da receita arrecadada no exercício financeiro atual. 
Salientamos ainda que tais despesas serão empenhadas no exercício X1 e que não 
ficarão parcelas remanescentes para serem empenhadas nos exercícios seguintes, 
portanto não haverá impacto orçamentário nos exercícios seguintes (caso impacte, 
expressar o como). 
Concluímos, portanto, que a entidade disporá de recursos orçamentários e financeiros 
suficientes para a realização desta despesa.  

Data:                                            Assinaturas: 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DO IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 

DECLARAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DO IMPACTO 
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Licitação Tomada de Preço........../X1 referente à construção da Ponte ABC, 
com recursos vinculados do..................... 

Conforme informações da Secretaria Municipal de Fazenda e da Divisão de 
Contabilidade, declaro para fins de cumprimento da Lei Complementar nº 101/00, 
que despesas referentes à construção da Ponte ABC com recursos vinculados do 
............... e contrapartida do município destinado ao programa de desenvolvimento 
agropecuária do município, é compatível com a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) no que se refere às metas da Administração, assim como é 
compatível com o PPA (Plano Plurianual). 
Declaro, ainda, com base na Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro que 
os desembolsos de tal investimento não afetarão em proporção um aumento de 
despesa, considerando.............. 

Data:                                   Assinatura: 
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