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CONCEITO

CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

A contabilidade pública é a área responsável pelas atividades de registro, controle e

geração de demonstrativos orçamentários, bem como de oferecer suporte para as

atividades da administração pública.

 A atividade contábil pública de forma geral auxilia entidades do setor público e demais

entidades de interesse sobre processos de pagamentos, contas a pagar, guarda,

transferência, movimentação, gerenciamento e aplicação de recursos públicos

relacionados às atividades do Estado





DESPESAS CORRENTES – gastos de manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral que

não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um de capital.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES – despesas orçamentária com aquisição de material de consumo,

pagamento de diárias, contribuições e etc.



APLICAÇÕES DIRETAS – pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de

descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou Seguridade Social, no

âmbito da mesma esfera de governo.

MATERIAL DE CONSUMO – aquisição, despesas orçamentárias com combustível, material de expediente,

material pra copa/cozinha, gêneros de alimentação etc.



PLANO DE CONTAS

3 . 3 . 90 . 30 . xx

Sub-elemento de despesa/Ex.: 16 = material de expediente 

Elemento de despesa (objeto de gasto) material de consumo 

Modalidade de aplicação / aplicações diretas  

Grupo de natureza da despesa – GND / outras despesas correntes 

Categoria econômica da despesa / despesas correntes 



PLANO DE CONTAS

3 . 3 . 90 . 52 . xx

Sub-elemento de despesa/Ex.: Ex.: 35 = equipamentos de

processamento de dados

Elemento de despesa (objeto de gasto) material permanente

Modalidade de aplicação / aplicações diretas  

Grupo de natureza da despesa – GND / outras despesas correntes 

Categoria econômica da despesa / despesas correntes 



 Execução orçamentária e financeira

 Orçamentária (Crédito): utilização dos créditos orçamentários (dotação)

consignados na Lei Orçamentária Anual - LOA.

 Financeira (Recurso): representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro)

seguindo uma programação financeira.



DECRETO

DECRETO Nº 64.752, DE 27 DE JUNHO DE 1969.

Estabelece normas para a movimentação e utilização de créditos orçamentários e

adicionais e dá outras providências.

Art. 1º Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio empenho.

Art. 2º As despesas somente poderão ser empenhadas até o limite

dos créditos orçamentários e adicionais, e de acordo com o

cronograma de desembolso da unidade administrativa, devidamente

aprovado.



CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS

Art. 3º O empenho da despesa importa deduzir do saldo de determinada dotação a

parcela necessária à execução de projetos ou atividades.

Art. 4º O empenho da despesa poderá ser ORDINÁRIO, por ESTIMATIVA e GLOBAL.

§ 1º O empenho ORDINÁRIO é aquele que se destina a atender

despesas cujo valor exato se conhece.

§ 2º Será feito por ESTIMATIVA o empenho da despesa cujo montante

não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho GLOBAL para as despesas contratuais e

outras, sujeitas a parcelamento.



 Empenho: é o primeiro estágio da despesa e precede sua realização,

estando restrito ao limite do crédito orçamentário (NOTA DE EMPENHO-

NE).

 Liquidação: é o estágio que consiste na verificação do direito adquirido

pelo credor com base nos títulos e documentos devidamente atestados,

que comprovem a entrega do material ou a prestação do serviço. (NOTA DE

LANÇAMENTO - NL).

 Pagamento/Execução Financeira: Última etapa da despesa, representa a

utilização dos recursos financeiros (Programação Financeira - PF).

ESTÁGIO DAS DESPESAS



ESTÁGIOS DAS DESPESAS

PRAZO MÍNIMO DE 48

HORAS a partir do recebimento

do DOD

PRAZO MÍNIMO DE 48

HORAS a partir do

recebimento do Ofício com

N.F e atesto.

LIQUIDAÇÃOEMPENHO
GESTÃO 

PÚBLICA

TESOURARIA

PAGAMENTO



CRONOGRAMA

GESTÃO 

PÚBLICA

TESOURARIA

PAGAMENTO

30 DIAS PARA PAGAMENTO a partir do

recebimento do recebimento do material ou serviço.

Até o dia 15 do corrente mês pagamento para

fornecedores, contratos, concessionárias e após

o dia 15, provisão para a folha de pagto.

APROVISIONAMENTO PARA O 13º .

30 DIAS PARA PAGAMENTO a partir do recebimento

do recebimento do material ou serviço.



MODELO DE DOCUMENTO 

OFICIAL DE DEMANDA -
DOD



MODELO DE OFÍCIO



 “O conhecimento serve para encantar as pessoas,
não para humilhá-las.”

 Mario Sérgio Cortella


