
POR QUE, SE FORAM APROVADOS RECURSOS, AS OBRAS NÃO ESTÃO EM EXECUÇÃO OU NÃO 

ESTÃO EM RITMO TOTAL? 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO E PAGAMENTO DE OBRAS COM RECURSOS PÚBLICOS 

Quando tratamos de obras públicas, são comuns comentários que associam a existência de 

créditos no orçamento ao ritmo da obra, questionando que “se foram aprovados recursos no 

orçamento” por que as obras “não estão execução” ou “não estão em ritmo total”. O processo 

para que o “recurso aprovado” seja efetivamente transformado em “obra” não é amplamente 

conhecido. Para dar clareza ao processo, aplicável às obras de duplicação e melhorias da BR-381 

N, vamos apresentar o rito da maneira mais simples possível. 

O fluxo que segue, resume as etapas. 

 

O processo organiza-se em execução orçamentária e execução financeira. 

Inicialmente, é importante entender que os termos corretos são: CRÉDITO, que é a dotação ou 

autorização de gasto na execução orçamentária; e, RECURSO, que é o dinheiro ou saldo bancário 

na execução financeira. 

Definida a necessidade da realização de uma obra, o órgão responsável pela sua execução 

levanta o valor necessário para a realização da obra. É necessário que este valor esteja como 

crédito consignado no Orçamento para o período definido. Por exemplo, a Lei Orçamentária 

Anual – LOA para o ano de 2018 traz explicitamente cerca de R$ 228 milhões de crédito para as 

obras de duplicação da BR-381 N. Esta consignação pode ser de maneira específica, explicitando 

e limitando aplicação dos recursos à um objeto específico, como no caso da BR-381 N; ou geral, 

explicitando e limitando a aplicação dos recursos à uma finalidade geral, como em programas 

gerais que também podem ser aplicados desde que atendida a finalidade.  

Complementarmente aos recursos aprovados na LOA 2018, o Programa Avançar do governo 

federal planeja aplicar R$ 274,2 milhões nas obras da BR-381 N também em 2018. O programa, 

segundo o governo, terá recursos de diferentes fontes. É importante lembrar, que a LOA 2018 

somente autoriza gasto de até R$ 228 milhões, sendo necessário – no nosso entendimento - 

haver suplementação orçamentária para se atingir ao valor planejado total. 



Isto explica a luta anual do Movimento Nova 381 para que sejam aprovados no orçamento 

federal, a cada ano, recursos suficientes para a realização das obras necessárias e, 

preferencialmente, com objeto específico, de forma a assegurar que os recursos realmente 

cheguem à obra. 

Mas, a existência de crédito no orçamento é condição essencial, mas não única para que o 

dinheiro efetivamente “chegue” à obra. Vamos entender.  

Além da existência de “crédito de orçamento aprovado”, deve haver “recurso financeiro 

disponível”. 

A execução orçamentária e financeira ocorrem ao mesmo tempo, estando relacionadas uma a 

outra. Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por 

outro lado, havendo o recurso financeiro, mas sem estar no orçamento, não se poderá gastá-lo 

para esse fim. 

Em consequência, pode-se definir a execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos 

consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. Já a execução financeira, por sua 

vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos 

e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento. 

Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, 

art.165, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo, nesta sequência, 

por meio do: 

 Plano Plurianual de Investimentos – PPA; 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

 Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Uma vez aprovada a LOA pelo Congresso Nacional e publicada no Diário Oficial da União, se 

inicia o rito de execução orçamentária e de programação financeira da União estabelecidas para 

o exercício e lançadas as informações orçamentárias, fornecidas pela Secretaria de Orçamento 

Federal, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI1, por 

intermédio da geração automática do documento Nota de Dotação – ND, criando-se o crédito 

orçamentário e, a partir daí, tem-se o início da execução orçamentária propriamente dita. 

Vencida estas etapas, podemos dizer que o crédito está “assegurado” no orçamento, mas não 

está ainda “assegurado” para pagamento.  

Inicia-se então a execução do orçamento, ou seja, a realização das despesas públicas nele 

previstas. Mas, para que isso possa acontecer, três estágios da execução das despesas previstos 

na Lei nº 4320/64 devem ser seguidos: empenho, liquidação e pagamento. 

O empenho é o primeiro estágio da despesa e é o ato realizado pela autoridade competente que 

cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. 

Sob a alegação de indisponibilidade de recursos financeiros para créditos aprovados no 

orçamento, o Governo pode não liberar empenhos para parte ou o todo dos créditos aprovados 

no orçamento. O Governo libera os empenhos à medida de sua disponibilidade financeira e de 

sua prioridade política. Daí a importância de uma forte atuação parlamentar e da sociedade civil, 

para exigir que créditos aprovados sejam autorizados por meio das Notas de Empenho. Esta 

                                                           
1 Sistema contábil informatizado que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e 
execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. 



situação tem sido comum nos últimos anos e vem ocorrendo com as obras da BR-381 N, com 

empenhos liberados após a atuação de parlamentares em conjunto com representantes da 

sociedade civil, como o Movimento Nova 381. 

Em uma obra, somente após a liberação da Nota de Empenho, a construtora mobilizará seus 

recursos para a realização da etapa autorizada no empenho. Esta é uma questão legal, definida 

pela Lei 4320/64, impedindo a execução de despesas - nesse caso a execução das obras - sem o 

efetivo empenho. Portanto, quando há atraso na liberação de Notas de Empenho, há 

proporcionalmente atraso na mobilização da construtora para a sua realização. Nesta sétima 

etapa, finalmente, a construtora inicia a obra empenhada. 

Mesmo estando a despesa legalmente empenhada, nem assim o Governo está obrigado a 

efetuar o pagamento, uma vez que a obra poderá estar concluída ou não. A Lei 4320/64 

determina que o pagamento de qualquer despesa pública, seja ela de que importância for, passe 

pela etapa de liquidação. É nesse segundo estágio da execução da despesa que será cobrada a 

prestação dos serviços ou a entrega dos bens, como, a realização da obra, evitando, dessa forma, 

o pagamento sem o implemento de condição. 

O segundo estágio da despesa pública – a liquidação – é a comprovação de que o credor cumpriu 

todas as obrigações constantes do empenho. A finalidade é reconhecer ou apurar a origem e o 

objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar e é efetuado 

no SIAFI pelo documento Nota de Lançamento – NL. Em uma obra, ele envolve, portanto, todos 

os atos de verificação e conferência, desde a entrega da etapa da obra até o reconhecimento da 

despesa. Ao concluir a etapa da prestação do serviço autorizada, o credor deverá apresentar a 

nota fiscal acompanhada da primeira via da nota de empenho, devendo o funcionário 

competente atestar a prestação do serviço correspondente, no verso da nota fiscal. 

Fica claro que, em uma obra, tipicamente a construtora deverá primeiro investir, realizar a etapa 

da obra empenhada atendendo aos requisitos estabelecidos, para então ter aprovada a 

liquidação e, partir finalmente, para o recebimento do pagamento.  

O último estágio da despesa é o pagamento e consiste na entrega do dinheiro ao credor, 

extinguindo dessa forma o débito ou obrigação. Esse procedimento normalmente é efetuado 

por tesouraria, mediante registro no SIAFI do documento Ordem Bancária – OB, que deve ter 

como favorecido o credor do empenho. 

Este pagamento normalmente é efetuado por meio de crédito em conta bancária do favorecido 

uma vez que a OB especifica o domicílio bancário do credor a ser creditado pelo Banco do Brasil, 

banco oficial do Governo Federal. Se houver importância paga a maior ou indevidamente, sua 

reposição aos órgãos públicos deverá ocorrer dentro do próprio exercício, mediante crédito à 

conta bancária da UG que efetuou o pagamento. Quando a reposição se efetuar em outro 

exercício, o seu valor deverá ser restituído por DARF ao Tesouro Nacional. 

A administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no 

pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93), portanto não é raro que, para fins de melhoria 

do seu caixa, o Governo Federal utilize este prazo legal para pagar o fornecedor. 

Com esta explicação, acreditamos que você compreenderá por que é possível que, “se foram 

aprovados recursos no orçamento”, as obras podem “não estar em execução” ou podem “não 

estar em ritmo total”. Tipicamente, etapas posteriores à aprovação da Nota de Dotação, que 

cria o crédito orçamentário, ainda estão em execução. Por exemplo, não foram emitidas as 



Notas de Empenho, que dão segurança à construtora de um compromisso firme de pagamento 

pelo Governo, que permitem legal e efetivamente iniciar a realização da obra. Outro exemplo, 

o valor da Nota de Empenho emitida é suficiente para realização de parte da obra, não a obra 

total, fazendo com que a construtora realize apenas a parte da obra empenhada, dando a clara 

percepção de não estar em ritmo total. 

Tomando como exemplo a situação atual das obras da BR-381 N, as Notas de Empenho relativas 

ao orçamento de 2018 ainda não foram emitidas pelo governo. 

A compreensão nos torna mais competentes para resolver os “problemas”. Se temos a clareza 

da etapa que estamos, saberemos o que precisa ser feito para darmos à obra o ritmo necessário 

e desejado. 
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