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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 006/2016 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal a respeito da padronização de 
procedimentos quanto ao Reforço de Empenho ou 
Empenho Complementar.  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar 

nº 142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, orienta os órgãos e entidades, quanto a 

possibilidade do Reforço de Empenho, nos termos da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e o 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Serviço Público – MCASP/STN, considerando: 

→ a necessidade de revisão da Orientação Técnica nº 004/2015, emitida em 21 

de maio de 2015, com objetivo de elucidar e elidir interpretações diversas 

quanto ao reforço de empenho; 

→ a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e 

objetiva, orientações acerca da Nota de Empenho Complementar. 

1. DA NOTA DE EMPENHO  

Antes de entrarmos ao tema que remete esta orientação, faz-se necessário abordarmos o 

que a Lei n° 4.320/1964 trata sobre a execução da despesa pública, em específico em 

relação ao “Empenho”, que em seu art. 58 conceitua: 

 “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição.” 

Em seguida a Lei também prevê regras, limites e vedações, conforme a seguir: 

“Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos 
créditos concedidos 

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é 
vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do 
Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no 
orçamento vigente. 
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§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, 
assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para 
execução depois do término do mandato do Prefeito. 

§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos 
casos comprovados de calamidade pública. 

§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos 
praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º 
deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos 
termos do Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de 
fevereiro de 1967. 

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será 
dispensada a emissão da nota de empenho. 

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo 
montante não se possa determinar. 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e 
outras, sujeitas a parcelamento.” 

O Portal da Transparência do Governo Federal1 classifica os empenhos conforme o que 

se segue: 

• Ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e 

previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez; 

• Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode 

determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e 

energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e, 

• Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor 

determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os 

compromissos decorrentes de aluguéis. 

Diante do exposto anteriormente, passemos para as considerações relativas ao “Reforço 

de Empenho”, também denominado “Empenho Complementar”. 

                                                 
1  www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/  
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2. DO REFORÇO DE EMPENHO 

Embora o reforço de empenho ou empenho complementar não tenha previsão expressa 

na Lei n° 4.320/1964, entende-se que em determinadas situações a sua adoção é 

reconhecida e considerada pelos órgãos da Administração Pública e de Controle Interno 

e Externo. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Serviço Publico – MCASP da Secretaria do 

Tesouro Nacional cita no seu item 4.5.2.1 que: 

“Quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a 
ser realizada, o empenho poderá ser reforçado. Caso o valor do 
empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser 
anulado parcialmente. Será anulado totalmente quando o objeto do 
contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido 
incorretamente.” 

O Tribunal de Contas de Santa Catarina através do Parecer DRR-001/2014, referente ao 

Processo nº REC-14/00151918, se posicionou nos seguintes termos: 

Em suas razões, os recorrentes sustentam que a nota de empenho nº 488 
(ensejadora da mencionada multa), datada de 16/03/2007, não se trata 
de um empenho originário, mas derivado e complementar à nota de 
empenho nº 316, datada de 21/02/2007.  

Que em se tratando de combustíveis, por não ser possível precisar a 
quantidade a ser gasto durante o mês, o empenho pode ser feito por 
estimativa, conforme autoriza o art. 60, § 2º, da Lei 4.320/19643. 
Realmente a Lei nº 4.320/64 não impede a emissão de empenhos globais 
estimativos ou a emissão de subempenhos de empenhos estimativos.  

No entanto, o que não pode ocorrer é o pagamento de despesa sem 
prévio empenho. Os técnicos dessa Corte de Contas confirmam que o 
empenho nº 488 era complementar ao empenho nº 316. Todavia, 
esclarecem que a data de sua emissão (16/03/2007) é posterior as 
despesas ocorridas nas Notas Fiscais de nºs. 10923, 10924, 10927 e 
10939 (as três primeiras datadas de 02/03/2007 e a última 05/03/2007).  

Realizar despesas sem emissão prévia do empenho constitui infração aos 
artigos 60 da Lei nº 4.320/64, devendo a Administração Pública 
obedecer às normas que regem a execução orçamentária, com o correto 
processamento da despesa pública. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-
900 - Telefone: (31) 3398-2271– E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

Destaca-se o entendimento dos doutrinadores J. Teixeira Machado Jr. e 
Heraldo da Costa Reis sobre o art. 60, § 2º, da Lei nº 4.320/1964, que 
trata do empenho por estimativa, trazidos pela equipe técnica no 
Relatório de Reinstrução DMU nº 552/2013: 

O § 2º dispõe que será feito por estimativa o empenho de despesa cujo 
montante não se possa determinar. Já foi citado o caso de falta de 
dotação para pagar a conta de energia que cabe perfeitamente aqui. Se 
não se sabe, ou não se pode calcular o montante exato da despesa, faz-se 
o empenho – sempre prévio e por estimativa; o valor exato da despesa 
poderá ser conhecido no exercício de origem ou no exercício 
subsequente. 

 1. No exercício de origem: - se a estimativa for menor que o valor exato, 
far-se-á o empenho complementar da diferença; - se a estimativa 
empenhada for maior que o valor exato, anula-se a parte referente à 
diferença, revertendo esta à dotação por onde correu a despesa [...] (A 
Lei 4.320 Comentada. 30. ed. Rio de Janeiro: IBAM, 2000, pp.141-142 – 
sem grifos no original).  

Diante das citações anteriores, nota-se que o reforço de empenho é um instrumento 

reconhecido durante a execução da despesa pública, produz os mesmos efeitos legais de 

um novo empenho, mas que requer cuidados por parte da Administração Pública. 

Desta forma, no intuito da Administração não se afastar dos ditames da Lei e ao mesmo 

tempo considerar situações excepcionais, orienta-se que para a efetiva realização de 

empenho complementar, deve observar: 

a) o caráter excepcional e extraordinário do ato, quando o valor empenhado 

for insuficiente para atender à despesa a ser realizada; 

b) a necessidade que seja prévio à realização da despesa e restrito ao limite 

do crédito orçamentário aprovado pela LOA; 

c) só poderão ser complementados mediante justificativa concisa, que 

demonstre o caráter excepcional do ato, desde que vinculados aos 

empenhos classificados como  “por Estimativa” ou “Global”. 

Embora seja mais clara a ideia do reforço de empenho no caso do empenho por 

estimativa, utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar 

previamente, compreende-se que o Empenho Global poderia ser reforçado em virtude 
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de situações onde o parcelamento da despesa não permitem o efetivo dimensionamento 

do montante a ser empenhado. 

Reforça-se o entendimento que em qualquer situação excepcional, a Administração 

deve explicar e justificar de forma explícita o contexto em tela, com o intuito de  

respaldá-la de qualquer irregularidade que possa estar relacionada com a iniciativa, 

como também afastar a ideia de falha de planejamento orçamentário durante a execução 

da despesa. 

Orienta-se também, a Administração ficar atenta a realização de reforço de empenho 

com valores substancialmente superiores ao valor do empenho ao qual se vincula, o que 

poderia caracterizar uma burla das boas práticas do planejamento da execução da 

despesa pública e da legislação. 

Desta feita, os empenhos nas modalidades estimativa e global poderão ser 

complementados quando se revelarem insuficientes para atender a um determinado 

compromisso ao longo do exercício financeiro. 

3. CONCLUSÃO 

O conteúdo exposto ao longo desta Orientação visa resguardar a Administração Pública 

e seus gestores de procedimentos irregulares, sendo que, neste contexto, poderá ser 

emitida Nota de Empenho Complementar a uma Nota de Empenho inicial, desde que 

tenha saldo orçamentário e que o reforço seja prévio à realização da despesa, eis que o 

art. 60 da Lei n° 4.320/1964 é categórico ao vedar a realização de despesa sem prévio 

empenho. 

É a orientação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 15 de setembro de 2016.  

 

Zanio de Sousa Gontijo 
Analista de Controle Interno 

Marcelo Martins da Silva 
Auditor Geral do Município 
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