
Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (art. 16)

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo (art. 17)

TESOURO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

OUTRA FONTE

À CGM – Sr.ª Controladora,

______________________________________________

conforme proposição anexa ou aumento da receita conforme demonstrado em anexo ou utilização de recurso decorrente

de superávit / saldo financeiro conforme demonstrado às fls. _____;

ao aumento da despesa de pessoal relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 a 22 e inciso II, do §1º,

do art. 59 da LRF.

Em ____/_____/_______

Carimbo e Assinatura do Titular da UG Requisitante

 COMPENSAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / ÍNDICE DE PESSOAL

Atenção: Este quadro deverá ser preenchido sempre que ocorrer a criação ou o aumento de despesa não prevista na LOA 2022 decorrente de 

Lei ou ato administrativo normativo (art. 17) ou de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (art. 16) e para verificação 

do índice de pessoal quando se tratar da correspondente despesa.

Por se tratar de criação ou aumento de despesa, solicito análise e manifestação dessa Controladoria Geral do Município acerca do

inciso I, do §1º, do art. 16 ou §2º, do art. 17 quanto:

a previsão na LOA 2022 para a despesa criada / aumentada, conforme proposição anexa.

à compensação dos efeitos financeiros da despesa criada / aumentada mediante redução da despesa prevista na LOA 2022

______________________________

DEZEMBRO ______________________________

VALOR TOTAL (R$) 0,00 0,00 0,00

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

JULHO

AGOSTO ______________________________

MAIO ______________________________

JUNHO

MARÇO

ABRIL ______________________________

JANEIRO ______________________________

FEVEREIRO

VALOR TOTAL (R$) 0,00

 PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO  FONTE DE RECURSO

MÊS

VALOR (R$)

EXERCÍCIO

 CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE

EXERCÍCIO EXERCÍCIO

2022 2023 2024 ______________________________

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

ANEXO I

ESTIMATIVA DO IMPACTO

ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Arts. 16 e 17 da LRF)

Folha 1 / 2

Fls. Processo

 TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

DESCRIÇÃO: 



Após análise da nova ação governamental, conforme os fundamentos apresentados,

poderá ser realizada a correspondente despesa criada / aumentada.

não poderá ser realizada a correspondente despesa criada / aumentada, conforme manifestação anexa.

______________________________________________

Atenção: Este campo deverá ser preenchido para qualquer despesa criada / aumentada nos termos dos arts. 16 e 17 da LRF.

À SEPPOP – Sr.(a), Secretário(a),

Solicito confirmar se a despesa a ser criada / aumentada tem adequação com a LOA 2022 e se ela é compatível com a LDO e o PPA

vigentes, especialmente no que se refere às diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos e não infrinja qualquer de suas

disposições.

Informo que a despesa criada / aumentada ultrapassa o exercício financeiro de 2022, devendo a mesma ser consignada na(s) LOA

do(s) exercício(s) seguinte(s) de acordo com o cronograma disposto no quadro .

Autorizo o bloqueio / suplementação pela SEPPOP do crédito orçamentário decorrente da redução da despesa ofertada

para compensação ou do superávit / saldo financeiro ofertado.

__________________________________________

Atenção: Só deverá ser encaminhado à SSF/SF se a despesa for compatível com a LOA / LDO / PPA. Caso contrário, devolver à UG

Requisitante.

A despesa criada / aumentada é compatível com a LOA/LDO/PPA.

A despesa criada / aumentada é incompatível com os instrumentos de planejamento pelos fundamentos apresentados às fls. ____.

Houve o bloqueio / suplementação dos créditos orçamentários referentes à despesa reduzida para fins de compensação da despesa

criada / aumentada.

__________________________________________

A Cota Financeira solicitada: Conforme indicação da Subsecretaria de Finanças da Secretaria 

Foi disponibilizada de acordo com a programação de da Fazenda, informo que a nova ação governamental:

pagamento anexa. Poderá ser realizada face à compatibilidade com os instru-

Não foi autorizada por falta de disponibilidade financeira. mentos de planejamento e à disponibilidade financeira devi-

damente atestada.

Não poderá ser realizada face à impossibilidade de dispo-

nibilização da correspondente cota financeira.

___________________________________

________________________________Carimbo e Assinatura do Titular da SSUF/SF

Carimbo e Assinatura do Titular da SF

Ao (À) ____________________________________________ (Titular da UG Requisitante ou SSUF/SF),

Em ____/_____/_________

Carimbo e Assinatura do Titular da SEPPOP

 IMPACTO FINANCEIRO

Ao __________________________________ (Titular da SF), Ao _______________________ (Titular da UG Requisitante)

Em ____/_____/_______

Em ___/____/_______

 APROVAÇÃO

Ao (À) ____________________________________________ (Titular da UG Requisitante),

Em ____/_____/_______

Carimbo e Assinatura do Titular da CGM

 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Em ____/_____/_________

Carimbo e Assinatura do Titular da UG Requisitante

ANEXO I

ESTIMATIVA DO IMPACTO

ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Arts. 16 e 17 da LRF)

Folha 2 / 2

Fls. Processo


