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Se você pensa ou sonha que pode, comece. 

Ousadia tem poder, genialidade é mágica. 

Ouse fazer e o poder lhe será dado.” 

Goethe 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

  

1.1. Natureza da Intervenção 

 

O tema proposto para este projeto se baseia na análise dos instrumentos que dispõe a 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – Lei Complementar 101, de 04 de maio de 

2000, no seu art. 16, I e II, com ênfase na Declaração do Ordenador de Despesa.  

Vale ressaltar que a experiência profissional dos autores na área orçamentária foi 

fator determinante na percepção e identificação do mesmo. 

Pretende-se demonstrar a importância do cumprimento do referido artigo como 

forma de contribuir para que a administração pública seja mais eficiente e com isso, 

preservar a organização e a figura do ordenador de despesa. 

A Declaração do Ordenador de Despesa é um instrumento que visa promover 

através do controle, uma gestão transparente dos gastos públicos e o equilíbrio das 

finanças públicas. 

Para que possamos ter uma maior compreensão da real importância da 

aplicabilidade do art. 16 da LRF, tema de estudo deste projeto, se faz necessário 

compreender qual a função do ordenador de despesa e qual o seu papel perante o 

mesmo. 

Segundo Jacoby (2002, p2), ”ordenador de despesa é um servidor público investido 

de autoridade e competência para emitir empenho e autorizar pagamentos. A rigor 

não é um título de um cargo, pois pode ser exercido por um Diretor Geral.” 

Secretário Geral, Diretor Executivo, Presidente do órgão ou entidade. Deve ser 

sempre um servidor público, ocupante de cargo público ou empregador público. 
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Sua função está intimamente ligada à atividade administrativa de execução 

orçamentária da despesa, envolvendo a responsabilidade de gerenciar recursos 

públicos (MILESKI, 2002). 

Entendemos que a implantação de novas rotinas no processo da emissão da 

Declaração do Ordenador de Despesa, bem como a efetivação dos ajustes 

necessários no Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP, já utilizado pela 

SEFAZ, venha  aprimorar os mecanismos de controle e acompanhamento do 

planejamento e da execução da dotação orçamentária anual.  

 

1.2. Eixo de Pesquisa 

Os fundamentos da gestão dos recursos públicos no Brasil e as práticas de 

planejamento e finanças do governo estadual são temas de interesse dos atuais 

gestores públicos comprometidos com a modernização administrativa do Estado. 

Compreender os fundamentos e os princípios que tem norteado o processo de 

formulação e implementação do atual arcabouço institucional e das práticas de 

gestão das finanças públicas no Brasil e na Bahia em particular, são os objetos 

destacados por  nossa linha de pesquisa.  

O eixo da nossa pesquisa foi baseado na linha de pesquisa 1: Princípios 

Orçamentários e Administração Financeira Governamental, sugerido pela 

organização, tendo como parâmetro o tema orientador: As metas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal: um modelo de execução e acompanhamento. 

 

1.3. Motivação 

A motivação das autoras pelo objeto em análise, se justifica, por estas, no 

desempenho das suas funções, vivenciarem a proporcionalidade das conseqüências 

provenientes das falhas e distorções na aplicação do que dispõe o Art. 16 em 

questão. 
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1.4. Justificativa 

Os gestores públicos precisam administrar o erário público de maneira responsável e 

transparente, de forma a conter os excessos nos gastos públicos, pois não se deve 

gerar despesa indiscriminadamente, principalmente, sem cobertura, ainda que o 

objetivo seja justificável e compreensível. 

Ao longo do tempo, muitas ações têm sido implementadas com o intuito de 

restabelecer o equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta nas administrações 

públicas. A partir de 1980, gerir despesas é, muitas vezes, confundido com cortar 

gastos. Cortes lineares de despesas comumente representam custos maiores no 

futuro, em vez de economia. A solução para a gestão adequada das despesas 

públicas envolve não apenas ações sobre o seu montante quantitativo, mas, 

sobretudo, a adoção de mecanismos e instrumentos que lhe confiram eficiência, 

eficácia e economicidade no aspecto qualitativo. 

Com esse propósito, acreditamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio dar um 

grande salto do que tange ao controle das despesas públicas. Pois, exige de todos os 

envolvidos nos atos administrativos voltados a finanças públicas, uma postura ética 

e responsável, pois do contrário, serão responsabilizados legalmente por qualquer 

desvio de conduta que venha prejudicar o erário público. 

As disposições do art. 16 da LRF visam o controle da execução orçamentária e 

financeira dos órgãos da administração pública e interferem diretamente na 

execução das despesas, aumentando a necessidade de maior fiscalização e 

acompanhamento. 

Visando construir um instrumento de controle e acompanhamento que tenha como 

propósito central, fornecer informações claras e consistentes, ao ordenador de 

despesas, sobre o planejamento orçamentário e as reservas de recursos efetivadas, 

pretende-se, através desta proposta de intervenção organizacional, facilitar o 

monitoramento, a avaliação e o controle dos gastos públicos. 

Hoje, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia vem utilizando o SIGAP – 

Sistema de Gestão de Gastos Públicos, que tem por objetivo organizar as 

informações e aperfeiçoar os mecanismos de programação financeira. Entretanto, o 
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mesmo não é utilizado pelos gestores, como meio de consulta na hora da elaboração 

da Declaração do Ordenador de Despesa.  

A relevância do tema reside no fato de que é importante o ordenador de despesa ter 

definições claras sobre o comando do art. 16 da LRF, pois o não atendimento aos 

requisitos nele mencionados incorrerá na anulação dos procedimentos de 

contratação da despesa e apuração de responsabilidade. 

Diante do exposto, pretendemos, através do desenvolvimento deste projeto, sanar as 

falhas de processo na emissão da Declaração do Ordenador de Despesa, assim como 

adequar o SIGAP - Sistema de Gestão de Gastos Públicos a uma nova visão 

sistêmica. Fazer com que deixe de ser um instrumento exclusivamente de análise 

financeira para passar a fornecer, também, informações que aperfeiçoem os 

controles orçamentários. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

Entendemos que o objetivo principal deste projeto é a melhoria da gestão dos 

gastos públicos, transparência e otimização na aplicação dos recursos. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Mostrar a importância da aplicação do art. 16 da LRF, em sua íntegra, como 

instrumento para auxiliar os administradores, ordenadores de despesa, no 

controle do aumento das despesas públicas. 

 Adequar às exigências legais com as rotinas administrativas existentes na 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia; 

 Revisar todo o processo que envolve a elaboração da Declaração do 

Ordenador de Despesa conjuntamente com as unidades envolvidas; 
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 Fornecer informações claras, precisas e consistentes ao ordenador de despesa 

a respeito do impacto orçamentário e financeiro na criação e/ou aumento das 

despesas públicas para que possa lastrear suas decisões. 

 Apresentar os instrumentos de que dispõe a LRF, no que tange ao controle 

da geração da despesa, com ênfase na Declaração do Ordenador de Despesa. 

 Propor mecanismos de controle e acompanhamento da declaração em 

questão, tendo em vista à importância da mesma, como instrumento para o 

equilíbrio das finanças públicas.  

 

1.6. Metodologia  

 

A elaboração deste projeto partiu da observação dos autores sobre as falhas e 

distorções na aplicação do que dispõe o Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

no âmbito da SEFAZ, no que se refere à declaração do ordenador da despesa.  

 

Assim, a metodologia da intervenção utilizada na elaboração deste projeto foi a 

bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo. 

 

Através da pesquisa bibliográfica buscou-se examinar alguns autores que tratam de 

temas correlatos, sites da Internet, textos produzidos, livros sobre o art.16 da LRF. 

 

Inicialmente, foram feitas pesquisas nos sites na busca de comentários sobre o artigo 

16 da LRF, mas especificamente sobre a declaração do ordenador da despesa visto 

não haver enfoques nos livros pesquisados sobre a declaração do ordenador da 

despesa.  

 

Para a realização da pesquisa bibliográfica, foram feitas as seleções de livros, bem 

como dos textos que nos serviriam para sustentar o nosso projeto de intervenção 

organizacional. Em seguida, fizemos a divisão dos estudos para posterior 

entendimentos e discussões sobre o que foi pesquisado. 
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Essa pesquisa nos possibilitou a concluir a contextualização do problema deste 

projeto de intervenção organizacional. 

 

A pesquisa documental abrangeu os documentos orçamentários e sua análise serviru 

de base de dados para o estudo e elaboração deste projeto, e ainda a apreciação do 

manual do Sistema de Gastos Públicos – SIGAP, como forma de nortear as 

recomendações a que ele se propõe. 

 

Nessa pesquisa, analisamos diversos processos licitatórios, diversas declarações do 

ordenador da despesa, o sistema SIGAP, que é um módulo do SICOF – Sistema de 

informações Contábeis e Financeiras, o QDD – Quadro de Detalhamento da 

Despesa e modelo de declaração do ordenador, fornecido pela PGE.  

 

Nas análises dos processos licitatórios, observamos que a declaração do ordenador 

da despesa não estava de acordo com o modelo fornecido pela Procuradoria Geral 

do Estado – PGE, o que reforçou as nossas observações sobre as falhas e distorções 

quanto à declaração do ordenador da despesa. Ficando evidenciado que, se no 

processo licitatório, não se presta as informações reais sobre a disponibilidade 

orçamentária para tais despesas, conseqüentemente, os lançamentos no SIGAP não 

serão confiáveis. 

 

Essas análises serviram para a reforçar os  nossos objetivos específicos que 

compõem o nosso  projeto de intervenção organizacional.  

 

 Após as pesquisas bibliográficas e documentais, fizemos a pesquisa de campo, que 

nos permitiu comparar os procedimentos observados em outra Instituição, acerca do 

assunto, como os efetuados pela secretaria da Fazenda – Ba. 

 

A pesquisa de campo foi feita na Diretoria Orçamentária da Secretaria de 

Planejamento – SEPLAN, com o Diretor Orçamentário, Dr. João César, que 

esclareceu que a responsabilidade de a Diretoria de Orçamento em gerir as 

Declarações de Ordenador da Despesa, tem o propósito de preservar a execução do 

orçamento e buscar um maior controle dos gastos públicos; sendo assim, pudemos 

observar que o processo de emissão da declaração do ordenador da despesa segue 
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padrões definidos e claros, onde se fornece a informação real sobre a 

disponibilidade orçamentária. 

 

1.7. Organização 

 

A elaboração deste projeto está dividida em seis capítulos. No primeiro, consta a 

apresentação do projeto, onde se descreve a natureza da intervenção, o eixo da 

pesquisa, a motivação da escolha, a justificativa do tema proposto, os objetivos e a 

metodologia aplicada. 

No segundo capítulo, apresenta-se o diagnóstico, com a contextualização do 

problema que motivou a proposta de intervenção; é feita a análise de todos os dados 

disponíveis, pertinentes ao assunto, com o propósito de ratificar a identificação do 

mesmo, definindo o problema com mais objetividade, precisão e clareza. 

O Marco Técnico/Teórico encontra-se descrito no capítulo três; este visa analisar a 

experiência da SEPLAN no que tange à emissão da Declaração do Ordenador de 

Despesa. 

O capítulo quatro refere-se ao Prognóstico. Neste, está descrito a situação pretendida 

após a implantação do projeto; as sugestões para a solução do problema na forma de 

recomendações; o envolvimento dos atores da organização na execução da 

intervenção e o que se espera de cada um deles para que as recomendações sejam 

bem sucedidas, bem como suas responsabilidades pertinentes à execução do 

trabalho; sendo finalizado com o comentário das limitações das recomendações, ou 

seja, o que não será possível conseguir com a proposta apresentada. 

O Cronograma de Execução está demonstrado no capítulo cinco. 

No capítulo seis, encontram-se apresentadas as Considerações Finais sobre a 

proposta em questão, onde está descrita a avaliação do trabalho, prováveis 

obstáculos à implantação das recomendações, sugestões e elementos estratégicos de 

implantação. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Contexto do Problema  

 

A principal função do Estado é atender às necessidades da sociedade de forma a 

garantir o bem-estar social. Para que isso ocorra, se faz necessário que os recursos 

públicos sejam alocados adequadamente. Dessa forma, se torna indispensável à 

existência de ações planejadas para que os recursos públicos sejam reservados com 

eficiência e equidade, pois os gastos desordenados provocam desequilíbrio nas 

finanças públicas, resultando em endividamento, o que inviabiliza a implementação 

de políticas públicas que atendam às necessidades da sociedade. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF – Lei Complementar 101, de 04 de maio de 

2000, tem como principal objetivo explicitado no seu art. 1º, “Estabelecer normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”. Através da 

regulação das finanças públicas, busca o equilíbrio das receitas e despesas e a 

estagnação da dívida pública, impondo um rígido controle ao gasto público e ao 

administrador que o faz. Sua finalidade principal é reduzir o déficit público, 

estabilizar a economia e controlar o gasto público, bem como o administrador que o 

ordena ou o permite. 

Após o advento da LRF, o modelo de gestão utilizado pelas organizações visa 

promover uma gestão fiscal responsável e garantir o equilíbrio das contas públicas.  

Segundo Pedro Lino, a partir desse momento, a execução orçamentária passa a ter 

dois momentos distintos: a manutenção das despesas pré-existentes e as novas que 

impliquem criação, expansão ou mesmo aperfeiçoamento da ação governamental, 

ou seja, a busca da eficiência, recentemente constitucionalizada (LINO, 2001, P.69). 

Para facilitar a compreensão do artigo 16 da Lei, é importante, primeiramente, 

conceituar o que se entende por criação, expansão e aperfeiçoamento da ação 

governamental. 
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Criação, expansão ou aperfeiçoamento - a compreensão desses 

componentes requer a verificação de parâmetros quantitativos 

(metas) e qualitativos na execução das atividades a cargo do ente, 

Poder ou órgão. A criação de ação governamental implica 

mensuração quantitativa de produtos colocados à disposição da 

coletividade (metas a serem alcançadas). A expansão e 

aperfeiçoamento, além do estabelecimento de metas (quantitativo) 

podem estar relacionadas à qualificação dos serviços. Mas 

também devem estar identificados esses objetivos (SANTA 

CATARINA, 2002, p. 47). 

Toledo Júnior e Rossi asseveram que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da 

ação governamental, referidos no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, está 

associado com o plano plurianual. Portanto, tem a ver com o conceito de projeto e, 

num segundo momento, está relacionado, também, ao conceito de atividade, visto 

que é indispensável operar e manter o produto criado pelo projeto. (Toledo Júnior, 

2002, p 108) 

Portanto, infere-se que “ação governamental” não pode ser entendida como qualquer 

despesa pública, mas, sim, como um programa diferenciado de governo; ou seja, 

toda ação governamental que se possa enquadrar como projeto, programa ou 

atividade determinada de governo e, quase sempre, gera despesa adicional. 

A Declaração do Ordenador de Despesa é um instrumento exigido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF no seu art. 16, I e II, que visa promover, através do 

controle, uma gestão transparente dos gastos públicos e o equilíbrio das finanças 

públicas.  

Existem controvérsias a respeito da aplicação do artigo no que se refere às despesas 

que estariam sujeitas aos instrumentos de controle exigidos pelo dispositivo. Vários 

são os entendimentos traçados acerca do assunto, sendo possível reuni-los em dois 

grupos de interpretações. 

O primeiro entendimento dos doutrinadores é no sentido de que para a realização da 

despesa deverão ser instruídos, com a estimativa do impacto orçamentário e 

financeiro e a Declaração do Ordenador de Despesa, apenas os procedimentos 
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licitatórios decorrentes de ações governamentais que acarretem o aumento de 

despesa, quer seja criação, expansão ou aperfeiçoamento.  

Nessa corrente, destaca-se o posicionamento de diversos autores, entre os quais 

Figueiredo (2001a, p.110), que assevera que a prescrição legal não está estipulando 

regras para todo e qualquer despesas efetuadas pelo Estado, pois aquelas já 

consignadas na lei orçamentária não se submetem aos novos requisitos impostos 

pelo dispositivo em análise; portanto é apenas para aumento de despesas advindas 

da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, assim entendida 

aquelas derivadas das alterações orçamentárias que se materializem por meio de 

abertura de crédito adicionais ou do remanejamento de dotação, da transposição e da 

transferência, instrumentos estabelecidos pelo art. 167, inciso VI, da Constituição 

Federal. 

Para Schmitt (2002, p.949), exigir estimativas ou declarações ante a despesa que se 

mantêm inalterada e adequadamente prevista nos instrumentos orçamentários seria 

incongruente e estabeleceria uma burocracia desnecessária na fase interna dos 

certames licitatórios. 

No segundo entendimento, prevalece a idéia de que todo e qualquer procedimento 

licitatório, dispensa ou inexigibilidade, deverá ser instruído com a referida 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro e a Declaração do Ordenador de 

Despesa. 

No que diz respeito ao segundo entendimento, Fernandes (2001b, p.34/35) inclina-

se à compreensão de que o ordenador de despesas deve elaborar a declaração em 

todos os casos de empenho e licitação de serviços, fornecimentos de bens ou 

execução de obras, quando afirma que: 

 
[...] 
a) as normas devem ser interpretadas segundo os princípios 
específicos que adotam. 
No caso, a LRF adota entre outros a prevenção de déficits imoderados 
e reiterados, o equilíbrio entre aspirações da sociedade e os recursos 
que esta coloca a disposição do governo, e a limitação da dívida 
pública a nível prudente, compatível com receita e patrimônio público. 
Todos esses princípios podem ser violados se adotada a primeira 
interpretação, pois o ordenador de despesas mesmo sem estar criando, 
expandido ou aperfeiçoando a ação governamental poderá criar forte 
desequilíbrio entre a receita e a despesa e gerar déficits absurdos. 
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[...] 
b) a legislação que operacionalizou o comando do art. 16, revela a 
consagração da segunda exegese, no sentido de estender a exigência 
da declaração a todos os casos de empenho e licitação. 
Por esses motivos o ordenador de despesas deve fazer a declaração em 
todos os casos de empenho e licitação de serviços, fornecimento de 
bens ou execução de obras. Nos casos em que tiver feito a declaração 
na fase da licitação, a declaração no ato de empenho pode ser apenas 
ratificando a declaração anterior, se inalterados os fatos que ensejaram 
a primeira declaração. 

Semelhante entendimento é o de Kozlowski (2004, p. 277), quando conclui que a 

única exceção apresentada pelo legislador está na despesa irrelevante, não cabendo 

ao intérprete da lei acrescer novas distinções ou categorias de dispêndios, “com 

adjetivação variegada como corriqueiras ou habituais.” 

Destarte, tem-se que nas licitações que superem os valores para 
dispensa – despesas irrelevantes – devem ser acrescidas a estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro e a declaração de adequação 
orçamentária e financeira, acompanhadas das premissas e da 
metodologia de cálculo utilizadas [...] (KOZLOWSKI, 2004, p. 278). 

Acreditamos que o mais razoável dentro da filosofia de desburocratização é o 

entendimento da primeira corrente, onde prevalece a idéia de que, a declaração 

exigida no artigo em pauta, deverá ser emitida nos procedimentos licitatórios 

decorrentes de ações governamentais que acarretem o aumento de despesa, quer seja 

criação, expansão ou aperfeiçoamento. 

Dessa forma, o papel do ordenador de despesa foi amplamente enaltecido no que 

tange a sua responsabilidade. A norma passa a exigir como condição de validade de 

determinados atos, não só que ordene a despesa, mas que se proceda previamente à 

análise dos fatores que demonstrem ou não a sua regularidade e se avalie, ainda, a 

compatibilidade do ato com o orçamento, com a Lei de Diretrizes Orçamentária e 

com o Plano Plurianual. 

Segundo Jaboby o ordenador de despesas deve pautar seus atos levando em 

consideração três preceitos fundamentais do controle da despesa pública: legalidade, 

fidelidade funcional e cumprimento dos programas de trabalho. (Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 38, n. 151, jul./set. 2001) 

Com a sua responsabilidade ampliada o ordenador de despesas deve ter como 

norteador de sua decisão a análise criteriosa no que se refere às exigências legais, 

quando da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que 
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acarrete aumento de despesa. Visto que, se assim não for, seu ato pode ser 

considerado não autorizado, irregular e lesivo ao patrimônio público (LRF - art. 15). 

O ato do ordenador de despesa que ordena ou permite a realização de despesa não 

autorizada constitui-se em improbidade administrativa e o ordenador pode ser 

enquadrado em crime de finanças públicas. 

Segundo Figueiredo (2001), a LRF modifica a lógica da geração de despesas, pois, 

passa-se a exigir a partir de então, a demonstração da existência de recursos 

financeiros suficientes para suportar a despesa criada ou aumentada, e deixa-se de 

observar apenas o aspecto orçamentário. 

Mas o que podemos mesmo chamar de despesa pública? “despesa pública está 

diretamente relacionada com o dispêndio de dinheiro público, com o fim precípuo 

de atender às finalidades de interesse público por parte do Estado.” (Wikipédia) 

Segundo Silva, Amorim e Silva (2004, p39), as despesas públicas “são aplicações de 

recursos autorizadas pela Lei Orçamentária Anual com vistas ao atendimento das 

necessidades coletivas (econômicas e sociais) e ao cumprimento das 

responsabilidades institucionais do setor público”. 

Já para Mota (2005, p 98), as despesas públicas são “os gastos que o governo realiza 

para se desincumbir de suas funções, no atendimento das necessidades da 

população, [...] Esses gastos necessariamente exigem dispêndio financeiro e 

autorização na lei de orçamento, por isso são chamados orçamentários” 

No conceito de Torres (2000, p. 172), despesa pública “é a soma dos gastos 

realizados pelo estado para realização de obras e para a prestação de serviços 

públicos.”  

Assim sendo, podemos concluir que todas as despesas devem estar previstas no 

orçamento vigente, obedecendo às dotações orçamentárias, objetivando impedir 

execução de despesas sem recursos suficientes que possibilite honrar o compromisso 

assumido. 

A realização da despesa pública deve ser sempre precedida de empenho. Segundo 

Giacomoni (2005), por meio do prévio empenho da despesa, viabiliza-se o 

cumprimento do art. 167 da Constituição Federal, que veta: “I – o início de 
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programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; e II – a realização ou 

assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 

adicionais”. 

O art. 58 da Lei 4.320/64 define empenho como sendo “o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente 

ou não de implementação de condição”. 

Portanto, empenhar é garantir a um fornecedor de bens ou prestador de serviços que 

a repartição pública tem autorização legal para realizar os gastos (MOTA, 2005). 

Em suma, o principal objetivo dos Arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – 

LRF é limitar ao máximo o exercício do poder discricionário do gestor de recursos 

públicos, impondo-lhe condutas previamente determinadas, sem qualquer 

possibilidade de optar entre mais que um caminho no que tange à elaboração e 

execução orçamentária. Dessa forma a LRF busca melhorar a administração dos 

recursos públicos, evitar que o governo gaste mais do que arrecada, controlar os 

gastos desordenados e manter o equilíbrio fiscal. ( GUEDES, 2001, p. 45) 

Como, a partir da referida lei, a lógica da geração de despesa foi alterada, deixando-

se de observar apenas o aspecto orçamentário para passar a exigir a demonstração da 

existência de recursos financeiros suficientes e os impactos que podem causar o 

aumento ou a criação da despesa, nas finanças públicas. Então, passou-se a exigir do 

ordenador de despesas, a partir do art. 16, em seu inciso II, mais rigor no 

acompanhamento do aumento da despesa.  

O Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 
de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e 
 
II - "declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual 
e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 

Observa-se a partir de então, a valorização do ordenador de despesa no aspecto da 

responsabilidade, pois, para que seus atos sejam considerados válidos, deverá além 
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de ordenar as despesas, proceder à análise prévia dos fatores que ensejam a 

compatibilidade do ato com a lei orçamentária anual (LOA), com a lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO) e com o plano plurianual (PPA). Portanto, a política de gestão 

dos gastos é fundamental e decisória para a melhoria na gestão dos gastos públicos. 

Em suma, o principal objetivo da LRF, nos seus artigos 16 e 17, é limitar ao 

máximo o exercício do poder discricionário do gestor de recursos públicos, 

impondo-lhe condutas previamente determinadas, sem qualquer possibilidade de 

optar entre mais que um caminho no que tange à elaboração e execução 

orçamentária. Dessa forma a LRF busca melhorar a administração dos recursos 

públicos, evitar que o governo gaste mais do que arrecada, controlar os gastos 

desordenados e manter o equilíbrio fiscal. 

Hoje, não existe nenhum controle na emissão da Declaração do Ordenador de 

Despesa na Secretaria da Fazenda. O acompanhamento e o controle da referida 

declaração, são instrumentos de fundamental importância para o gestor público.  

Através deles, o ordenador da despesa estará munido das informações necessárias 

que possibilite avaliar, com clareza e precisão, o impacto orçamentário-financeiro 

das despesas públicas, levando em consideração a urgência e importância das 

mesmas. 

No § 1º, inciso I, do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que: 

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de 
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito 
genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, 
não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

 

Como podemos observar o art. 16 da LRF exige que a Declaração do Ordenador de 

Despesa seja específica no que se refere à dotação orçamentária, que retrate a 

situação atual do orçamento e que seja feita uma análise do impacto orçamentário da 

despesa em questão, para que , quando realizada, não sejam ultrapassados os limites 

estabelecidos para o exercício. 

A estimativa do impacto orçamentário, segundo Fernandes (2001, p158), “em 

homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo 
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ordenador de despesa, mas por outro órgão ou agente a fim de que se efetive o 

controle sobre as funções.”  

O § 1º do art. 1º da LRF estabelece que responsabilidade na gestão fiscal, baseia-se 

em ações planejadas e transparentes, que busquem prevenir riscos e corrigir desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Partindo desse pressuposto, podemos considerar que essas ações devem ser 

precedidas de propostas planejadas, que transcorram dentro dos limites e das 

condições institucionais e resultem no equilíbrio entre receitas e despesas.  

Segundos Guedes (2001), nenhum agente público ou outra autoridade qualquer pode 

atuar a seu bel-prazer, pois todos têm direitos e obrigações estabelecidos pela lei. 

Segundo Professor Jacoby “a Declaração do Ordenador de Despesas deve fazer 

parte da “fase interna” da licitação, também designada como “processo”. Isso 

significa que o processo, em sua acepção instrumental, somente será validamente 

construído se forem a ele juntados, além do que é exigido pelos artigos 7º, 14º e 38º 

da Lei 8.666/93, os documentos contemplados nos incisos I e II do art.16 da LRF”. 

(FAQ_ADV[professor@jacoby.adv.br], 23/08/10) 

De acordo com o inciso I do citado artigo, a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro daquele aumento de despesas deve ser analisada, levando em 

consideração o exercício em que entrará em vigor e nos dois subseqüentes. Nos 

termos do inc. II, a Declaração do Ordenador de Despesa deve indicar que o 

aumento está compatibilizado entre as três instâncias básicas do processo 

orçamentário: à Lei Orçamentária, à Lei de Diretrizes e à Lei do Plano Plurianual, 

concatenando-os de modo a alcançar o justo equilíbrio entre a receita e a despesa, 

objetivo-mor de sua promulgação.  

Após analisar as Declarações do Ordenador de Despesas emitidas pela Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia pôde-se observar com clareza que o processo que leva 

ao “cumprimento” das exigências legais do citado artigo é frágil, inconsistente e 

cheio de vícios decorrentes da falta de definição de papéis e de comunicação entre 

as unidades envolvidas. 
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Atualmente a declaração é feita, no que se refere ao valor do saldo da dotação 

orçamentária do exercício, com base no orçamento global da organização, 

informação disponibilizada na Intranet da organização, sem levar em consideração a 

análise da fidelidade funcional da despesa, como orienta o modelo de declaração 

fornecido pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.   

É importante destacar que, assim como todo o Estado, a Secretaria utiliza o Sistema 

de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP como ferramenta gerencial. Este tem como 

objetivo nortear e aperfeiçoar os mecanismos de programação financeira de modo a 

fornecer ao gestor público informações consistentes e precisas que facilitem e 

lastreiem as tomadas de decisões.  

Fluxo das Rotinas da Emissão da Declaração do Ordenador de Despesa  

SEFAZ 
 

Fonte: elaborado pelos autores do projeto - 2011 

 DIREG -  Diretoria Geral 
 DIROP -  Diretoria de Orçamento 
 DIRAD -  Diretoria Administrativa 
 COMAP - Coordenação de Material e 

Patrimônio 
 CEOFI  -   Coordenação de Execução        

               Orçamentária e Financeira 
 PGE  -     Procuradoria Geral do Estado 

Legenda 

Gabinete do Secretário 
para homologação 

CCONT 
Para elaboração do 

instrumento 

CEOFI 
Para cadastramento do instrumento 

no SIGAP e empenho. 

Necessidade 
de Contrato? 

Sim Não 

COMAP 
Para emissão da APS 

ou AFM 

Fim 

 Comunicação Interna 
 3 orçamentos – no caso da 

modalidade ser carta convite 
 Projeto básico 

Diretoria Geral  
Recebe a solicitação da Unidade 

DIREG / Assessoria Especial 
Elaboração do Edital 

DIRAD/COMAP  
Emissão da RM – requisição de material 

ou RS – Requisição de serviços 

DIRAD/CEOFI 
Após solicitação da Assessoria procede à 

reserva de recurso no SIGAP 

DIREG/Assessoria Especial para 
elaboração e emissão da Declaração do 

Ordenador de Despesas 

DIREG/Assessoria Especial 
consulta as informações de custeio 

disponível na Intranet 

COPEL 
Para realização dos atos 
que lhes são pertinentes 

DIREG 
Pegar a assinatura do Diretor 

Gabinete 
Pegar a assinatura Secretário 

PGE 
Para emissão de parecer 

Ok? Sim 

Fluxo não incluso no 
escopo deste processo 

Não 

 

Figura 1 
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O SIGAP é um módulo do SICOF – Sistema de Informações Contábeis e 

Financeiras, destinado a quem nele se abriga, dizendo respeito, portanto, a todos os  

Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, compreendendo a 

Administração Direta, Autarquias, Fundações, Órgãos em Regime de Execução 

Especial, Fundos Especiais e Empresas Estatais dependentes de recursos do 

Tesouro. 

Foi desenvolvido com objetivo de melhorar a qualidade do gasto público, fazer 

reserva de dotação orçamentária e estabelecer cronologia de pagamento que permita 

um melhor gerenciamento do fluxo de caixa. O SIGAP está integrado ao Sistema de 

Informações Contábeis e Financeiras - SICOF. 

Sua operacionalização se dá através das seguintes rotinas: 

• Cadastramento 

Rotina destinada ao cadastramento de tabelas com dados que permitam o 

funcionamento do sistema. Esse cadastramento só será feito quando a tabela for 

específica para o SIGAP. Rotina reservada à DICOP. 

• Solicitação de Reserva de Dotação – Pré-Empenho. 

Rotina destinada a bloquear a dotação orçamentária no início do processo licitatório, 

da dispensa a inexigibilidade utilizada pelas Unidades Gestoras. 

                                                                                              

Figura 2 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 



21 
 

• Termo de Garantia 

Rotina destinada a registrar as garantias contratuais. Em desenvolvimento. 

• Cadastramento de Instrumentos 

Rotina destinada ao cadastramento de todos os instrumentos, entendidos como 

Contratos, Convênios e demais despesas com respectivos vencimentos mensais. 

• Termo Aditivo/Apostila 

Rotinas destinadas ao cadastramento das alterações nos Contratos e Convênios 

celebrados. 

• Termo Ajuste 

Rotina destinada a alterar a dotação orçamentária de instrumentos e só será utilizada 

para Contratos e Convênios em situações especiais, a exemplo de encerramento por 

conclusão, distrato, transferências entre Unidades. 

• Auditoria 

Rotina destinada a registrar informações sobre instrumentos com indícios de 

irregularidades em análise pela AGE. 

• Encerramento 

Rotina destinada a registrar o encerramento dos instrumentos. 

• Consulta 

Rotina que permite a consultar as informações dos registros disponíveis no sistema. 

• Relatório 

Rotina que permite a emissão dos relatórios. 

Iremos focar as nossas análises nos itens 2 – Solicitação de Reserva de Dotação – 

Pré-Empenho e 4 – Cadastramento de Instrumentos, do menu principal do sistema 
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acima citado. Pois, estes, são os mais relevantes na análise de suas funções, tendo 

como norteador as rotinas de elaboração da Declaração do Ordenador de Despesa.   

A solicitação de reserva de recursos de dotação orçamentária, também conhecida 

como pré-empenho, destina-se a bloquear a dotação orçamentária no início do 

processo licitatório. É utilizada pelas Unidades Gestoras, quando estas, recebem 

solicitação para tal. Para realizar o pré-empenho é necessário informar a conta 

orçamentária, o valor estimado a ser reservado, o objeto e o tipo da licitação que 

originou o processo e o fiscalizador. 1 

 

 

 
 

                                                
1 Fiscalizador é a unidade responsável pelo recebimento do bem adquirido e/ou serviços prestados.  

Figura 3 

Figura 4 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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O cadastramento do instrumento é feito após a conclusão do processo licitatório, é a 

partir desse momento que serão inseridas todas as informações necessárias para 

viabilizar a execução da despesa.  

 

 

 

 

 

Consideramos que este instrumento, o Sistema SIGAP, pode ser uma ferramenta valiosa 

na gestão das informações orçamentárias e no acompanhamento da execução. Portanto, 

no fornecimento de informações ágeis, precisas e seguras, quando da elaboração da 

D.O.D – Declaração do Ordenador de Despesa. 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Figura 5 

Figura 6 
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É de fundamental importância o comprometimento das unidades envolvidas, no que se 

refere à manutenção das informações no sistema. Apesar de o SIGAP ser um sistema 

integrado com o SICOF, existe algumas informações que são inseridas manualmente.  

A fase da reserva de recurso é de extrema importância para a consistência dos dados que 

serviram de base na elaboração da Declaração do Ordenador de Despesa. Considerando 

que o sistema fornece a informação do valor orçado por conta e do valor reservado, 

acreditamos que a junção dessas duas informações possa facilitar na hora da elaboração 

da mesma. 

 

 

                                                                                                                                                               

Valor reservado para o 
exercício 

Valor da dotação 
orçamentária do exercício 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Figura 7 

Figura 8 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 



25 
 

Se considerarmos as duas informações disponíveis no sistema podemos observar 

que o valor orçado nessa conta é R$ 650.000,00 e o valor reservado é de R$ 

392.000,00, logo o valor disponível para novas reservas deveria ser de 

R$258.000,00. Entretanto, no sistema consta o valor de R$ 356.000,00 como sendo, 

o saldo disponível para cadastramento. 

Ainda analisando as telas do sistema iremos identificar algumas informações 

truncadas. Na figura 7 o valor disponível para cadastramento é de R$ 613.830,00, 

onde deveria ser no mínimo igual à figura 8, R$ 356.000,00. Apesar de nenhum dos 

dois valores estarem corretos. 

Em tese, o SIGAP seria uma ferramenta adequada e essencial ao controle e 

acompanhamento dos gastos públicos, pois através dele são feitos os registros de 

todos os compromissos e obrigações assumidas e a serem assumidas pela 

organização. Sendo assim, se tornaria possível acompanhar e controlar as reservas 

de dotações orçamentárias efetuadas quando da emissão da Declaração do 

Ordenador de Despesa e com isso garantir-se-ia o pagamento das despesas nas datas 

aprazadas e sem qualquer atraso ou imputações de mora, cumprindo dessa forma as 

exigências legais contidas nos artigos em questão. 

 

2.2 Análises de dados 

Em visita à SEPLAN – Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, podemos 

observar que o processo da emissão da Declaração do Ordenador de Despesa segue 

padrões definidos e claros, e, esta, é elaborada pela Diretoria de Orçamento.  

Em entrevista com o Diretor Orçamentário da Instituição, Dr. João Cesar, foi 

esclarecido que a decisão da diretoria em gerir as emissões das D.O.D - Declarações 

do Ordenador de Despesa, tem como propósito preservar a execução do orçamento e 

buscar um maior controle dos gastos públicos.  

Na SEPLAN, todo e qualquer processo que acarrete aumento de despesa 

proveniente da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental é 

analisado em primeiro lugar pela Diretoria Orçamentária. Após a análise do impacto 

orçamentário e da disponibilidade de recursos é que é dado andamento ao processo 
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licitatório. Concordamos que esse procedimento visa preservar a execução 

orçamentária e garantir que sejam cumpridas as exigências legais do art. 16 da LRF. 

Com o intuito de demonstrar a coerência dos dados contidos nas declarações 

emitidas pela SEPLAN, inserimos a baixo, um modelo fornecido pela mesma. 

 
 

INFORMAÇÃO PARA O PROCESSO  N.º 14001100xxxx  fls.  0xx 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA - N.º xxx/2011 

1 – Declaro, para os fins legais, especialmente do quanto consta na Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

existem recursos orçamentários e financeiros para o atendimento da despesa de que trata este processo, 

no valor estimado de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), constando do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, nesta última na seguinte DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais); 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.17.004 – Diretoria Geral; 

FONTE: 00 – Recursos do Tesouro; 

ATIVIDADE 04.128.222.4244 – Capacitação dos Servidores da Seplan; 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

2 – O saldo da referida dotação orçamentária é de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), e o impacto 

estimado do valor estimado para a despesa no corrente exercício de 2011 de R$ 790,00 (setecentos e 

noventa reais) representa 0,80% do referido saldo no corrente exercício. 

3 – A despesa será realizada integralmente no exercício de 2011, não havendo impacto orçamentário-

financeiro em qualquer dos exercícios subseqüentes. 

4 – O pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros disponibilizados pelo órgão competente. 

5 – A metodologia de cálculo levou em conta: 

a) PARA O EXERCÍCIO DE 2011: 

Valor total estimado. 

Em 27 de abril de 2011.     

                             

ORDENADOR DA DESPESA                            AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA. 

Diretor Geral /SEPLAN                                          Data:  ____ / _____ / ______                                                                

                                                                                       Secretário do Planejamento 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Planejamento - SEPLAN 
Diretoria Geral - DG 
Diretoria de Orçamento - DO 

 

Figura 9 

Fonte: Secretaria do Planejamento / Diretoria Geral 
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A partir desse estudo de caso, foi possível perceber claramente a diferença entre as 

rotinas desenvolvidas no órgão visitado e às existentes na Secretaria da Fazenda.  

Na Sefaz, hoje, não existe nenhuma análise minuciosa do impacto orçamentário 

quando da emissão da Declaração do Ordenador de Despesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na tabela acima, o valor da quota anual refere-se ao valor 

global do orçamento da organização e o saldo a liquidar é a diferença entre o valor 

orçado x valor liquidado. Entretanto, o saldo a liquidar não corresponde à realidade 

do saldo orçamentário, pois entre o liquidado e o orçado existe o valor empenhado e 

ainda não liquidado que não está sendo contabilizado. 

Para melhor entendimento, anexamos abaixo, documento atual da Declaração do 

Ordenador de Despesa emitida pela Assessoria Especial da Diretoria Geral. 

Data de atualização: 11/04/2011 
 
Exercício 2011 

 

 

Valores em R$

 Valor da quota anual  60.335.000

 

 Valor liquidado 8.741.906

 

 Liquidado/quota anual 14,5%

 

 Saldo a liquidar  51.593.094
 

 

 

Fonte: Intranet / Sefaz 

Gráfico 1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

DIRETORIA GERAL 

 
 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 

 

1 - Declaro, para os fins legais, especialmente do quanto consta na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que existem recursos orçamentários e financeiros para o atendimento da despesa de 

que trata este processo, no valor estimado para o prazo da contratação de R$ 1.431.176,57 

(um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, cento e setenta e seis reais e cinqüenta e sete 

centavos), constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de 

Orçamento Anual, nesta última na seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.13.004 

UNIDADE GESTORA: 3.13.003 

FONTE: 01 

PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.211.3087 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 

 

2 - O saldo da referida dotação orçamentária é de R$ 51.593.094,00 (cinqüenta e um milhões, 

quinhentos e noventa e três mil e noventa e quatro centavos), e o impacto estimado do valor 

estimado para a despesa no corrente exercício de 2011 de R$ 1.431.176,57 (um milhão, 

quatrocentos e trinta e um mil, cento e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) 

representa 2,77396926418% do referido saldo no corrente exercício. 

3 - Não haverá impacto orçamentário-financeiro em qualquer dos exercícios orçamentário-

financeiros seguintes porque despesa deste único exercício. 

4 - O pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros do órgão competente. 

5 – A metodologia de cálculos levou-se em conta: 

a) Para o exercício de 2011: 

Valor Total estimado. 

 

 

Diretoria Geral, em 26 de abril de 2011.                

                                                                                                                  

Figura 10 
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Vale ressaltar que a informação disponível na intranet que serviu de base na elaboração da 

declaração acima, está atualizada até o dia 11 de abril de 2011, enquanto que, a declaração 

emitida está com a data do dia 26 de abril de 2011. Portanto, podemos considerar que esta, 

não reflete a real situação orçamentária da organização, quando da emissão da referida 

declaração. 

Além da divergência identificada entre a fonte de informação e a data da emissão da 

declaração, podemos perceber que no sistema SIGAP, onde são feitas as reservas de 

recursos, o saldo da conta em análise não tem nenhuma relação com o informado na 

Declaração do Ordenador de Despesa. 

  

 

Na verdade o saldo orçamentário da conta em questão é de R$ 1.661.563,00 (um 

milhão, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais), como 

comprova a tela acima.  

É importante frisar que o cumprimento das exigências legais contidas no art. 16 da 

LRF, não é meramente uma formalidade legal, mas um instrumento poderoso no 

controle dos gastos públicos. Objetivo esse, almejado por toda a administração 

pública.   

Considerando que o pagamento das obrigações assumidas deve ser assegurado no 

momento em que a administração pública assume um compromisso que implique 

em realização de despesas, se torna condição sinequanon a reserva dos recursos 

orçamentários que garantam o pagamento da mesma. Dessa forma, a 

Figura 11 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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responsabilidade do ordenador, quando da emissão da Declaração do Ordenador de 

Despesas, estará de acordo com os preceitos fundamentais do controle de despesas 

públicas - legalidade, fidelidade funcional, e cumprimento do programa de trabalho. 

Visando reforçar a relevância do controle e acompanhamento da Declaração do 

Ordenador de Despesa na gestão dos gastos da organização, iremos listar algumas 

contas que tem um maior impacto orçamentário, com o propósito de demonstrar a 

situação atual das mesmas no que se refere aos valores orçados e reservados.  

 04.122.502.2000 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos 
 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
 Total Orçado: R$ 1.540.344,00 

 

 
  Total Reservado: R$ 1.511.102,83 

O valor orçado é 
R$ 1.900.000,00 – 
R$ 359.656,00 = 
R$ 1.540.344,00 

Figura 12 

Figura 13 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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Considerando que estamos no primeiro quadrimestre do exercício e que existe uma 

demanda crescente nesta conta, entendemos que o saldo disponível de R$ 29.241,17 

(vinte e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) não será 

suficiente para o exercício atual. Logo, o ordenador de despesa deve avaliar com 

muita cautela as demandas futuras para que não assuma compromissos sem 

cobertura orçamentária. 

 04.122.502.2023 – Encargos co Locação de Mão de Obra 
 3390.37 – Locação de Mão de Obra 

 
    Total Orçado: R$ 9.500.000,00 

 

 
   Total Reservado: R$ 13.566.840,49 

Figura 14 

Figura 15 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 04.122.502.2020 – Comunicação Legal 

 3390.90 – Comunicação Legal 

 

   Total Orçado: R$ 702.000,00 

 

 

   Total Reservado: R$ 613.010,00 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Figura 17 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 04.126.502.2002 – Manutenção de Serviços de Informática 

 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

    Total Orçado: R$ 11.579.728,00 

 

 

 
 

 

     Total Reservado: R$ 6.565.156,00 

  

 

 

 

 

 

O valor orçado é  
R$ 11.835.000,00 –  
R$ 255.272,00 =  
R$ 11.579.728,00 

Figura 18 

Figura 19 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 04.123.210.1025 – Promoção de Eventos em Educação Tributária 

 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

Total Orçado: R$ 1.587.696,00 
 

 

 

 
Total Reservado: R$ 4.021.200,00 

 

O valor orçado é  
R$ 3.912.000,00  –  
R$ 2.324.304,00 =  
R$ 1.587.696,00 

Figura 20 

Figura 21 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 04.122.502.2018 – Encargos com Concessionárias de Serviço Público 

 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   
 

 

Total Orçado: R$ 4.105.000,00 

 

 

Total Reservado: R$ 1.658.998,79 

 

 
 

 

 

 

Figura 22 

Figura 23 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 04.123.211.1692 – Aquisição de Equipamentos para Unidade Fazendária 

 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente   

 

    Total Orçado: R$ 1.015.447,00 

 
 

 

    Total Reservado: R$ 2.313.191,60 

 

 

 

 

O valor orçado é  
R$ 1.900.000,00  –  
R$ 884.553,20 =  
R$ 1.015.447,00 

Figura 24 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Figura 25 
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2.2 Definição do Problema 

 

É sabido que o Orçamento do setor público, apesar de se encontrar alinhado com o  

PPA – Plano Plurianual e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, é feito de forma 

a subestimar a real necessidade dos órgãos. Tal constatação se deve à análise dos 

números de modificações orçamentárias efetuadas no transcorrer do exercício. 

Partindo desse pressuposto, cabe aos gestores públicos tentar administrar a escassez 

de recursos existentes, buscando fazer um planejamento criterioso e realista das 

despesas pertinentes ao exercício, respeitando sempre os limites estabelecidos na lei 

orçamentária anual. 

Os instrumentos de controle e acompanhamento das Declarações do Ordenador de 

Despesas têm como propósito conter o aumento descontrolado dos gastos públicos e 

conseqüentemente preservar o equilíbrio das contas.  

Entre a Diretoria Geral, Assessoria Especial, Diretoria de Orçamento e Comissão de 

Licitação da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, áreas afins no que diz 

respeito à elaboração da Declaração do Ordenador de Despesa, existe um consenso 

na percepção da importância do acompanhamento e controle das declarações 

emitidas e das informações contidas nas mesmas, quanto, à aplicação do orçamento 

anual. 

A revisão das rotinas adotadas atualmente na elaboração da Declaração do 

Ordenador de Despesa é de extrema importância para a identificação das falhas do 

processo. Através desta análise será possível compreender com clareza onde se 

encontram os vícios e pontos fracos que fazem com que este modelo não funcione 

de forma adequada aos propósitos exigidos na LRF. 

O art. 16 da LRF exige que a Declaração do Ordenador de Despesa seja específica 

no que se refere à dotação orçamentária, que retrate a situação atual do orçamento e 

que seja feita uma análise do impacto orçamentário da despesa em questão, para 

que, quando realizada, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o 

exercício.  
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Após analisar todas as informações existentes sobre as rotinas e os recursos 

utilizados quando da elaboração da Declaração do Ordenador de Despesas, ficou 

evidente, para os autores, a proporção do problema enfrentado pela organização no 

que diz respeito ao cumprimento do art. 16 da LRF. É fato que a SEFAZ necessita 

urgente de revisão dos seus processos, no que se refere à emissão da referida 

declaração, pois, como já foi demonstrado no corpo desse projeto, existem 

distorções expressivas nas informações contidas na mesma.  

Hoje, não existe, na Sefaz, nenhuma rotina de controle e acompanhamento das 

Declarações do Ordenador de Despesas nos setores envolvidos. Conseqüentemente, 

as informações pertinentes ao controle dos gastos públicos se encontram 

fragmentadas e distorcidas. 

Em paralelo a estas constatações, também foi possível identificar a necessidade de 

ajustes no sistema SIGAP. Percebemos que este, além de ser utilizado como 

ferramenta da gestão financeira também poderá ser de grande valia na gestão dos 

gastos públicos e conseqüentemente no controle orçamentário, no que diz respeito 

às reservas de recursos.  

 

3. MARCO TÉCNICO / TEÓRICO 

A visita à Secretaria do Planejamento foi de fundamental importância para a 

percepção das falhas no processo de elaboração da Declaração do Ordenador de 

Despesa da Secretaria da Fazenda. Através da análise das rotinas lá desenvolvidas 

foi possível ter um diagnóstico mais preciso sobre a real situação da Sefaz, no que 

se refere ao cumprimento do art. 16 da LRF. 

A Coordenação de Programação e Gestão Orçamentária/DIROP/Secretaria do 

Planejamento é responsável por gerir as informações das disponibilidades 

orçamentárias e acompanhar e controlar todas as Declarações do Ordenador de 

Despesa emitida pelo órgão. 

O controle das declarações é feito através da planilha eletrônica – Controle de 

Emissão de Parecer -, onde são lançadas as informações pertinentes a cada processo. 

Após o recebimento da solicitação da unidade, a declaração a ser emitida será 
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numerada e identificada com a data de chegada, origem, nº do processo, valor 

estimado, projeto/atividade, elemento de despesa e descrição do objeto. 

Em seguida, os dados lançados na planilha anterior serão inseridos na planilha 

“Controle de Saldo de Dotação por elemento de despesa”, na qual já constam 

informações específicas de cada conta orçamentária. Nesse controle são 

identificados os projetos/atividades, elementos de despesas, valores da dotação 

inicial e o saldo disponível em cada conta. A partir dessas informações, é possível 

verificar a existência de recurso disponível e efetuar a análise do impacto 

orçamentário da referida despesa. 

Na hipótese de insuficiência de saldo, o Diretor Geral será consultado sobre a 

possibilidade de se efetuar modificação orçamentária para atender à demanda 

existente. Caso autorizado, a Coordenação tomará as providências necessárias para a 

efetivação da mesma e só após a regularização do saldo é que será emitida a 

declaração referente ao processo. Caso o diretor não concorde com a possibilidade 

de se fazer modificação, o processo retornará a sua unidade de origem para aguardar 

o momento propício. 

A experiência da SEPLAN serviu para demonstrar como é possível aplicar rotinas 

eficazes que levem ao controle dos recursos disponíveis e garantam o cumprimento 

de todos os compromissos assumidos. Essa é uma das vantagens percebidas na 

execução das rotinas desenvolvidas pelo órgão, pois a participação da Diretoria 

Orçamentária no inicio do processo é fundamental para o alcance de seus objetivos. 

Além do papel importante da SEPLAN/DIROP, no processo, identificamos também 

que os controles e acompanhamento efetivado pela unidade responsável pelas 

emissões da Declaração do Ordenador de Despesa é rigoroso e eficaz, pois a partir 

dos mesmos, é possível obter os saldos disponíveis nas contas com agilidade e 

clareza. 

Entretanto, foi possível perceber também que apesar das rotinas aplicadas atenderem 

as necessidades do órgão, o sistema SIGAP é colocado em segundo plano, 

desconsiderando a importância do mesmo na gestão das informações pertinentes ao 

processo 
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Fluxo das Rotinas para Elaboração da Declaração do Ordenador de Despesa – SEPLAN 

 
Figura 26 

Fonte: Elaborado pelos autores do projeto - 2011 
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4. PROGNÓSTICO (SOLUÇÃO) 

 

4.1 Situação Pretendida  

O que se pretende com a implantação deste projeto é corrigir os desvios 

processuais existentes nas rotinas aplicadas na Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia, quando da elaboração da Declaração do Ordenador de Despesa, 

exigência do art.16, da LRF. Tornando as informações ali dispostas, compatíveis 

com a realidade orçamentária da organização e de acordo com os princípios 

básicos da lei acima citada, no que se refere ao princípio do Planejamento, 

Transparência e Equilíbrio Fiscal.  

 

A partir de então, a organização passará a ter informações consistentes e 

confiáveis a respeito de suas disponibilidades orçamentárias e de seus recursos 

reservados. Permitindo, dessa forma, ao ordenador de despesa fazer uma análise 

criteriosa e precisa do impacto orçamentário, quando da criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete em aumento de despesa. 

 

Bem como, utilizar o Sistema de Gastos Públicos – SIGAP como instrumento de 

gestão das informações orçamentárias e do acompanhamento da execução, pois, 

este por ser integrado ao Sistema de Informações Contábeis e Financeiras 

SICOF, se torna uma ferramenta valiosa no momento da elaboração da D.O.D – 

Declaração do Ordenador de Despesa, por permitir a obtenção de dados precisos 

e seguros de forma ágil. 

 

Como também que os atores envolvidos no processo de implantação das 

alterações de rotinas e nas modificações do sistema SIGAP, estejam de acordo 

quanto à sua importância. Entretanto, é preciso registrar que as alterações das 

rotinas será um processo relativamente fácil, porém a mudança no sistema 

SIGAP irá exigir um empenho maior nas negociações com os dirigentes gestores 

do mesmo. 
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4.2  Recomendação  

A primeira etapa a ser executada é a efetivação dos ajustes necessários no 

Sistema de Gastos Públicos – SIGAP para que o mesmo possa ser utilizado de 

forma adequada na nova proposta de rotinas na emissão da Declaração do 

Ordenador de Despesa, conforme descrição abaixo relacionada: 

 

 Alterar a informação que consta como Saldo Total, pois, hoje, o sistema 

considera que o mesmo é composto pelo valor da dotação inicial – ou + o 

valor da suplementação acumulada – o valor provisionado, onde deveria 

ser composta do valor da dotação inicial – ou + o valor da suplementação 

acumulada, desconsiderando o valor provisionado; 

 

 
 

 

 

 Na consulta Movimentação de uma Conta Orçamentária feita pela 

unidade orçamentária, 313004 deverá aparecer o valor reservado pelas 

unidades gestores, no campo Total Reservado;  

 

O valor do Saldo 
Total deveria ser de 
R$ 1.587.696,00 
Dotação Inicial  = 
R$ 3.912.000,00  – 
Suplementação 
Acumulada =  
R$ 2.324.304,00 =  

Figura 27 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 Na mesma consulta Movimentação de uma Conta Orçamentária feita pela 

unidade orçamentária, 313004, deverão aparecer os valores nos campo 

Total Reservado, Saldo Pré-Empenho, Total Cadastrado, Empenhado 

Acumulado, Saldo a Empenhar; 

Figura 28 

Figura 29 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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 Ainda nesta consulta, analisando a visão da unidade orçamentária, o 

Saldo Disponível para Cadastramento, será composto do valor do Saldo 

Total – o Total Reservado. Para melhor compreender exemplificamos na 

tela abaixo; 

 

 

 Desenvolver uma nova cultura quanto à utilização do SIGAP, buscando 

demonstrar as vantagens na utilização do mesmo de forma apropriada. 

 

Saldo Disponível para 
cadastramento será igual ao 
Saldo Atual da Dotação 
 R$ 1.587,696,00   –  
Total Reservado 
 R$ 4.021.200,00 
 = (R$ 3.027.638,00) 

Figura 30 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 

Figura 31 

Fonte: Sistema de Gestão de Gastos Públicos - SIGAP 
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A segunda etapa a ser executada será a implantação do novo modelo de rotinas a ser 

utiliza pelas unidades envolvidas na emissão da Declaração do Ordenador de Despesa, 

conforme proposta de fluxo das novas rotinas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREG 
recebe o processo de 

solicitação da Unidade. 
 

Encaminha para a Dirop  
solicitando informações sobre 
a disponibilidade de recursos. 

 

Encaminha para a DIROP/COPGO informar a 
disponibilidade de recursos pertinente à 

solicitação. 
 

São feitas as modificações 
orçamentárias necessárias. 

COPGO - faz o levantamento do saldo na 
conta pertinente ao gasto referido no processo 

no SIGAP e lança os dados pertinentes ao 
mesmo, na planilha Controle de Informações 
de Disponibilidade de Saldos Orçamentários. 

Tem saldo? Sim Não 

Encaminha o processo com a informação 
solicitada para o diretor da DIROP tomar 
conhecimento e devolver à DIREG para 

as devidas providências. 

DIREG – encaminha para a Assessoria 
elaborar a Declaração do Ordenador de 

Despesa 
 

Assessoria após a emissão da D.O.D envia 
informações para a CEOFI fazer a devida 
reserva do recurso no SIGAP através do Pré-
empenho 

A CEOFI após efetivar a reserva solicitada, 
informa a COPGO, para que esta possa lançar 

nos seus controles 
 

Encaminha para a DIREG 
informando que não é 

possível atender a 
solicitação no momento. 

DIREG encaminha a 
unidade solicitante 

informando da 
impossibilidade em atender 

o pleito. 

Autoriza? Não Sim 

Consulta o diretor da DIROP sobre a 
necessidade de efetuar modificações 

orçamentárias para atender a demanda 

COPEL 
Para realização dos atos 
que lhes são pertinentes 

 
Ok? 

Gabinete do Secretário 
para homologação 

 

Sim 
Fluxo não incluso no 
escopo deste processo 

 Não 

DIREG 
Pegar a assinatura do diretor 

Gabinete 
Pegar a assinatura Secretário 

PGE 
Para emissão de parecer 

 

CCONT 
Para elaboração do 

instrumento contratual. 
 

Necessidade 
de Contrato Sim Não 

CEOFI 
Para cadastramento no SIGAP 

e emissão do empenho. 
 CCONT encaminha cópia do 

contrato para a COPGO 
lançar no acompanhamento.  A CEOFI informa a COPGO 

a efetivação do cadastramento 
no SIGAP 

FIM 

FIM 

 DIREG -  Diretoria Geral 
 DIROP -  Diretoria de Orçamento 
 DIRAD -  Diretoria Administrativa 
 COMAP - Coordenação de Material e 

Patrimônio 
 COPGO – Coord. de Programação e      

Gestão Orçamentária. 
 CEOFI  -   Coordenação de Execução             

Orçamentária e Financeira. 
 PGE  -     Procuradoria Geral do Estado 

Legenda 
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4.3  Envolvidos  

 O Diretor Geral, por ser responsável pela Declaração do Ordenador da 

Despesa, dever ser um dos defensores da implantação deste projeto, pois 

um dos objetivos do mesmo é preservar a figura do ordenador de despesa 

dentro da organização; 

 Ao Assessor Especial da Direg, por ser o responsável pela emissão da 

declaração em questão, cabe reorganizar suas rotinas, tomando como 

base o novo fluxo do processo; 

 O Diretor Orçamentário, por ser responsável pela unidade gestora das 

informações orçamentárias deve participar e analisar todo o novo fluxo 

sugerido nas recomendações, pois através da sua experiência, na área, 

poderá colaborar com a efetiva implantação e revisão do mesmo; 

 Copgo – Coordenação de Programação e Gestão Orçamentária, por ser 

responsável pelo acompanhamento e controle dos recursos 

orçamentários, deve gerir as informações pertinentes à Declaração do 

Ordenador de Despesa emitida pela Assessoria Especial da Direg; 

 A Ceofi – Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira caberá 

adaptar as suas rotinas internas, no que tange o novo fluxo do processo 

de emissão da declaração e se comprometer em manter o sistema SIGAP 

atualizado, pois se assim não for, todo a confiabilidade das informações 

disponíveis no mesmo, estarão comprometidas.  

 A Dicop – Diretoria de Contabilidade Pública, por ser a gestora do Sicof 

– Sistema de Informações Contábeis e Financeiras e do Sigap – Sistema 

de Gestão de Gastos Públicos se torna peça chave na implantação deste 

projeto. Tendo em vista, que só a partir das mudanças efetivadas no 

sistema SIGAP é que poderá ser viabilizado as mudanças nas rotinas 

internas da organização, no que se refere à Declaração do Ordenador de 

Despesa.  
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4.4  Definição de Responsabilidades 

Atores Responsabilidades 

Dirigente da Diretoria Geral 

 
 Deve se envolver em todo o processo de 

implantação, pois a ele cabe a 
responsabilidade pela emissão da Declaração 
do Ordenador da Despesa. 

Dirigente da Diretoria de 
Orçamento Público 
 

 Encaminhar ao dirigente da DIREG as 
informações pertinentes à declaração em 
questão; 

 Decidir se serão feitas as modificações 
orçamentárias, quando necessárias. 

Coordenação da COPGO 

 
 Coordenar e controlar o fornecimento de 

informações de saldo orçamentário, com o 
propósito de acompanhar as demandas 
existentes. 

Assessor Especial da DIREG  Analisar o impacto orçamentário quando da 
existência de novas despesas; 

 Elaborar a Declaração do Ordenador de 
Despesa; 

 Encaminhar a CEOFI informações que 
possibilite a reserva de recurso, pertinente a 
solicitação, no SIGAP; 

 Acompanhar todo o processo licitatório. 

Coordenação da CEOFI  Efetuar a reserva de recursos através do pré-
empenho no SIGAP; 

 Informar a COPGO a efetivação da reserva; 
 Cadastrar no SIGAP o instrumento licitatório 

e fazer a emissão do empenho. 

Dirigente da Diretoria de 
Contabilidade Pública - DICOP  

 Analisar junto a TI da SEFAZ a viabilidade 
das alterações no sistema SIGAP sugerida nas 
recomendações deste projeto; 

 Autorizar a efetivação das alterações 
necessárias para a implantação das novas 
rotinas no sistema SIGAP; 

Equipe de TI da SEFAZ Atender às demandas de ajustes no sistema 
SIGAP, com o propósito de adequar o mesmo às 
novas rotinas. 
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4.5 Limitações das Recomendações 

Na nossa concepção, a solução proposta, a partir da implantação deste projeto, 

não é uma ação complexa que venha a requerer um esforço muito grande da 

organização na efetivação da mesma. As mudanças nas rotinas de emissão da 

Declaração do Ordenador de Despesa se tornarão viáveis desde que exista uma 

conscientização dos dirigentes quanto à real importância da necessidade de se 

cumprir as exigências legais do art. 16 da LRF, com mais rigor. 

Temos consciência que não vai ser fácil mudar a cultura organizacional de um 

processo, já implantado há muito tempo, e que, até o momento, não existia 

nenhuma observação contrária.  

Devemos considerar, também, que as alterações no sistema SIGAP são de 

fundamental importância para o sucesso deste projeto; no entanto, tais 

alterações, envolvem o Estado com um todo, pois o sistema não é exclusivo da 

SEFAZ. Isso irá requerer uma negociação mais consistente com todos os 

envolvidos no desenvolvimento e manutenção do mesmo. Entendemos que se 

não existir a conscientização do gestor do sistema quanto à real necessidade de 

se efetivar as mudanças necessárias, isso, poderá se tornar um complicador no 

processo de implantação. 
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 

5.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

2º mês
1 dia 1 dia

30 dias
5 dias 1 dia 5 dias 30 dias

Efetivação das alterações no sistema SIGAP
Fazer simulação de todo o processo visando analizar todas as etapas nele contida.

Treinamento com envolvidos no processo da emissão da referida declaração.

1º mês 3º mês
1 dia

Reunião com o dirigente da DICOP, Gestor do SIGAP e TI para definição do cronograma de 
efetivação das alteração no sistema.

Apresentação do projeto ao Diretor Geral da SEFAZ para análise de viabilidade
Reunião com os atores envolvidos( Diretoria Geral, Assessoria Especial, Diretoria de 
Orçamento, Diretoria Administrativa, Diretoria de Contabilidade Pública) para apresentação e 
definição do papel de cada um na implantação do mesmo.

Workshop com todos os envolvidos para demonstração do novo modêlo no processo de 
emissão da declaração do ordenador de despesa.

Monitoramento junto às unidades envolvidas para medir a eficácia do novo processo.

5.2 ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 

O orçamento para implantação deste projeto de intervenção se limita ao custo 

decorrente dos ajustes necessário no Sistema de Gastos Público – SIGAP, pois será 

necessário utilizar mão de obra terceirizada na área de TI.  

Nesta previsão não estão sendo considerados os valores referentes à mão de obra 

dos funcionários da organização, envolvidos com a implantação e mudanças das 

rotinas necessárias. 

A tabela abaixo define a quantidade de horas estimadas e o valor correspondente 

para a referida implantação: 
Ítem Recursos Quantidade de Horas Valor da Hora Valor Total 

1 Analista de Requisitos 120 R$ 50,00 R$ 6.000,00 

2 Analista de Processos 120 R$ 50,00 R$ 6.000,00 

TOTAL R$ 12.000,00 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em um passado mais remoto, a peça orçamentária constituía, fundamentalmente, 

documento de natureza contábil, voltada especialmente para o cumprimento das 

formalidades legais inerentes à execução da despesa pública, no qual eram 

registrados receitas e despesas. 

Com o passar dos tempos as técnicas de planejamento foram se aprimorando e com 

isso o orçamento deixou de ser exclusivo sistema de controle do poder político e 

passou a adquirir caráter de instrumento inerente ao planejamento. 

Após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o modelo de gestão 

utilizado pelas organizações visa promover uma gestão fiscal responsável e garantir 

o equilíbrio das contas públicas. 

A LRF visa prioritariamente à responsabilidade do gestor público. Na sua 

arquitetura normativa, define na seção que trata das despesas, art. 16, que toda 

criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 

da despesa, deverá ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-

financeiro e da Declaração do Ordenador de Despesas informando que o aumento da 

despesa tem adequação orçamentária. Portanto, nenhuma despesa pode ser realizada 

fora do orçamento, pois só assim o Estado poderá honrar as obrigações assumidas.  

Em outubro de 2000, foi publicada a Lei de Crimes Fiscais responsabilizando o 

servidor que der causa a inobservâncias ou irregularidades praticadas contra a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Responsabilidade esta que recai, mormente, sobre o 

ordenador da despesa. A geração de despesas ou assunção de obrigações não 

autorizadas é crime, com pena de 1 a 4 anos (Lei de Crimes Fiscais). 

Entende-se, ao longo desse estudo, que as disposições do art. 16 foram estabelecidas 

a fiel execução orçamentária e financeira da despesa no sentido de tornar as finanças 

públicas mais transparentes, manter o equilíbrio das contas, controlar os gastos e os 

atos do administrador por ele responsável.  

Portanto, a aplicação do artigo em questão é pertinente; pois, apesar do rigor da 

LRF, no seu art. 16 e 17, no que tange às despesas, podemos perceber, ao longo 

deste estudo, que em alguns órgãos essas exigências são cumpridas de forma 
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precária, evidenciando apenas cumprimento de uma exigência legal, sem nenhuma 

vinculação específica com o orçamento anual, conseqüentemente sem o controle 

real das obrigações assumidas para o exercício. Ferindo, dessa forma, o princípio da 

fidelidade funcional. 

Alguns ordenadores de despesa justificam tal procedimento, argumentando que o 

cumprimento rigoroso deste artigo em comenta, iria travar o fluxo dos processos 

licitatórios, já que a emissão da Declaração do Ordenador de Despesa é emitida antes 

de dar início à licitação. Considerando que em alguns casos se fará necessária 

algumas modificações orçamentárias, surge também, o questionamento no que se 

refere ao tempo despendido às estas modificações orçamentárias, induzindo a pensar 

que o mesmo poderá também emperrar o andamento do processo licitatório. 

Considerando que a lei exige que, antes do administrador elaborar a Declaração 

exigida no artigo em questão, deverá ele, primeiro, verificar se a despesa que 

pretende realizar está prevista ou não no plano orçamentário. Se estiver, deverá 

certificar-se de que ela irá acrescer o valor já projetado, ou seja, deverá ter a 

confirmação de que se trata de aumento de despesa, para os fins da lei. Se for 

constatado que não haverá aumento de despesa, não será necessária a elaboração de 

tal documento. Entendemos que é de fundamental importância o cumprimento fiel às 

exigências legais, pois estas visam preservar as finanças públicas através do controle 

dos gastos públicos e com isso, proteger a figura do ordenador de despesas dentro da 

máquina governamental. 

Sugere-se aos responsáveis pela execução orçamentária e financeira dos órgãos da 

administração pública que, quando forem contratar a despesa pública, observem 

criteriosamente o cumprimento do art. 16, inciso I e II da LRF, pois dessa forma 

além de cumprimento da lei, deviar-se-ão de futuras penalidades. 

O comprometimento dos atores envolvidos nesse processo será de fundamental 

importância para alcançar o sucesso das ações recomendadas neste projeto. 

Consideramos que, além dos aspectos técnicos, existe outro fator determinante que 

poderá interferir em uma ação bem sucedida: a vontade política, pois o controle e 

acompanhamento dos gastos públicos poderão limitar a implantação e/ou 

manutenção de políticas públicas. 
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Os atores envolvidos no processo de implantação das alterações de rotinas e nas 

modificações necessárias ao sistema SIGAP estão de acordo quanto à sua 

importância. Entretanto, é preciso registrar que as alterações das rotinas serão um 

processo relativamente fácil; porém, a mudança no sistema SIGAP irá exigir um 

empenho maior nas negociações com os dirigentes gestores do mesmo. 

O SIGAP é um sistema utilizado pelo estado como um todo e essas mudanças terão 

reflexos nas rotinas desenvolvidas por todos os órgãos. Se fazendo necessário um 

empenho no sentido de refazer a cultura de utilização do sistema. 

Como este tem um foco puramente financeiro à mudança de atitude poderá levar a 

uma resistência cultural, sendo necessária uma nova divulgação das vantagens que 

poderão surgir à partir de então. 

A Declaração do Ordenador de Despesa é uma peça fundamental no controle das 

despesas públicas e, portanto, de fundamental importância na gestão dos gastos 

públicos e da execução orçamentária. 

Por fim, acreditamos que através dessa nova cultura organizacional será possível 

prevenir déficits futuros e reinterar o equilíbrio entre as aspirações governamentais e 

os recursos que estão alocados à disposição dos mesmos, limitando a dívida pública 

em nível prudente, compatível com a receita e o patrimônio público. 
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