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CONTEÚDO – AULA DE 23/06:

Aspectos introdutórios às alterações orçamentárias

Ciclo orçamentário (LOA) – terceira etapa;

Princípio da anualidade.

Procedimentos para alterações orçamentárias conforme Portaria SEEC nº 168/2022

Documentação necessária;

Trâmite processual;

Execução direta x análise técnica. 

Tópicos adicionais

Despesas de exercícios anteriores (DEA);

Emendas parlamentares individuais. 

 

Aspectos Introdutórios às Alterações 
Orçamentárias
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CICLO ORÇAMENTÁRIO (LOA)

Elaboração
Discussão, 
Votação e 
Aprovação

Execução Controle e 
Avaliação

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa

Alterações 
orçamentárias
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PRINCÍPIO DA ANUALIDADE:

Lei nº 4.320/1964

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno,
obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.
(...)
(grifo nosso)

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

 



 

Procedimentos para solicitações de 
alterações orçamentárias
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PORTARIA SEEC Nº 168/2022

Data de publicação: 20/05/2022

“Estabelece os procedimentos para solicitação de 
alterações orçamentárias no âmbito das 

Unidades Orçamentárias integrantes do Orçamento do Distrito Federal 
e dá outras providências”

“As demandas das Unidades Orçamentárias integrantes do Orçamento do Distrito 
Federal relativas às alterações orçamentárias devem ser formalizadas em 

processo específico, autuado e instruído pela unidade demandante, por meio do 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI/GDF (...)”
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TRÂMITE PROCESSUAL SINTETIZADO

Unidade demandante

Unidade 
técnica Gabinete SEORC

SUPLAN

SUOP

Unidade 
Técnica

Unidade 
Técnica

Secretaria Executiva de Orçamento

Iniciar processo específico;

Inserir documentação (art. 1º).
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DOCUMENTAÇÃO (Art. 1º)

Documentos

- Assinatura do Titular da
Pasta ou do Ordenador de Despesas;
- Documento disponibilizado no SEI.

I – Ficha de Instrução

Observações

II – Documentos comprobatórios
Ex.: ata de registro de preços, 
demonstrativo de cálculo de superávit, doc. 
comprobatórios de DEA, entre outros. 

III – Demonstrativos de 
compromissos assumidos e 
vinculados ao Programa de Trabalho, 
quando aplicável

Ex.: convênios, contratos, entre outros 

IV – Nota de crédito adicional, 
quando aplicável

Elaborada no SIGGO. PDF a ser inserido no 
processo. 
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FICHA DE INSTRUÇÃO
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FICHA DE INSTRUÇÃO
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FICHA DE INSTRUÇÃO
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FICHA DE INSTRUÇÃO
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FICHA DE INSTRUÇÃO
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NOTA DE CRÉDITO ADICIONAL
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NOTA DE CRÉDITO ADICIONAL
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EXECUÇÃO DIRETA X ANÁLISE TÉCNICA

Unidade 
demandante SEORC SUOP Unidade 

Técnica

Iniciar processo específico;

Inserir documentação (art. 1º).

Execução 
Direta

Parecer
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EXECUÇÃO DIRETA

Despesas e condições previstas no art. 
5º da Portaria SEEC nº 168/2022

Antecipação de cota orçamentária sem fonte de 
compensação

Alteração de QDD e crédito adicional, com 
indicação de fonte de financiamento
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EXECUÇÃO DIRETA

Despesas e condições previstas no art. 5º da Portaria SEEC nº 168/2022:

I - pagamento de pessoal e encargos sociais;

II - concessão de benefícios;

III - ressarcimento de salários e custeio da folha;

IV - pagamento de licença prêmio em pecúnia;

V - amortização e encargos da dívida;

VI - pagamento de sentenças judiciais;

VII - Programa de Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família -
FUNAP;
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EXECUÇÃO DIRETA

Despesas e condições previstas no art. 5º da Portaria SEEC nº 168/2022:

VIII - convênios e respectivas contrapartidas, rendimentos e superávits financeiros,
inclusive para as fontes vinculadas e de transferências;

IX - pagamento de estagiários e do programa Jovem Candango;

X - Neoenergia Distribuição Brasília S.A, Companhia de Água e Esgoto de Brasília –
CAESB e empresas de telefonia e internet, desde que indicada a fonte de
financiamento;

XI - pagamento do Diário Oficial do Distrito Federal - DODF;

XII - operações de crédito identificadas com as fontes de recursos 135, 136, 335 e
336 e eventuais remanejamentos;

XIII - incorporação de superávit financeiro e eventual remanejamento;
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EXECUÇÃO DIRETA

Despesas e condições previstas no art. 5º da Portaria SEEC nº 168/2022:

XIV - incorporação de excesso de arrecadação e eventual remanejamento;

XV - recursos da Contribuição de Iluminação Pública - CIP - fonte 134 - e Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - fonte de recursos 148 e 248;

XVI - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
- ADASA - fonte de recursos 150 e 151;

XVII - remanejamento interno com recursos constantes do orçamento da própria
unidade, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), alertando para o
disposto no art. 18, §3º, do Decreto nº 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;
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EXECUÇÃO DIRETA

Despesas e condições previstas no art. 5º da Portaria SEEC nº 168/2022:

XVIII - remanejamento interno das dotações constantes no orçamento das Secretarias
de Estado de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social do Distrito Federal,
alertando para o disposto no art. 18, §3º, do Decreto
nº 32.598, de 2010;

XIX - pagamento de despesas consideradas relevantes que, se não pagas, poderão
ocasionar a descontinuidade dos serviços prestados e, ainda, aquelas passíveis de
incidência de juros e multa;

XX - pagamento de despesa de exercício anterior, quando a unidade indicar fonte de
cancelamento, sendo sua responsabilidade a observância dos procedimentos
constantes na Portaria SEPLAG nº 447, de 24 de setembro de 2018;

XXI - ajustes orçamentários dentro do mesmo subtítulo;
XXII - remanejamento de recursos próprios, diretamente arrecadados, fonte de
recursos 120 e 220.
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EXECUÇÃO DIRETA

ATENÇÃO 

Parágrafo único do artigo 5º da Portaria SEEC nº 168/2022:

“A Subsecretaria de Orçamento Público - SUOP, da Secretaria Executiva de Orçamento
– SEORC, avaliará a conveniência e a oportunidade do atendimento, sem a
necessidade de elaboração prévia de nota técnica, no caso de não indicação de fonte
de recursos, das demandas por alterações orçamentárias que visam atender às
despesas referentes às situações previstas nos incisos I, II, III e IV.”

(grifo nosso)
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EXECUÇÃO – DEMAIS TRÂMITES PROCESSUAIS

ASSEC
Publicação 
no DODF

Unidade 
Técnica

Assinatura 
SEEC e/ou 
Governador

Processa o crédito no SIGGo;

Elabora o Resumo de Crédito.

SEORC/SUOP

Após a publicação, a ASSEC 
contabiliza o crédito no 

SIGGO e comunica a Unidade 
demandante no processo
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PARECER

Tipo de documento: Nota Técnica;

Análise do ponto de vista estritamente orçamentário;

Recomenda-se instruir o processo com antecedência suficiente para a 
emissão do parecer e demais trâmites necessários. 
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PARECER – TRÂMITES PROCESSUAIS

SEORC

SUOP

Parecer

Unidade 
Técnica

Devolução 
para 

Unidade 
demandante

Autorização 
para 

Execução

 



 

Tópicos adicionais: 
DEA e Emendas Paramentares Individuais
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DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES (DEA)

Poderão ser pagas por dotação para DEA as dívidas de exercícios encerrados
devidamente reconhecidas pela autoridade competente. Estas dívidas compreendem
as seguintes categorias (artigo 1º do Decreto nº 62.115/1968):

III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda 
que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não 
tenha esta deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem 
ser atendidos em face da legislação vigente

II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde 
que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para 
atendê-las que não se tenham processado na época própria
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DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES (DEA)

ATENÇÃO 

Sempre que se reconhecer uma despesa de exercício anterior, haverá a necessidade
de se realizar alteração orçamentária para que se possa executar o respectivo
pagamento.

A unidade deve solicitar a dotação 
necessária ao pagamento de DEA 

no elemento de despesa 92
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DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES (DEA)

Além dos requisitos constantes da Portaria SEEC nº 168/2022, a Unidade demandante
deve cumprir as determinações dos artigos 86, 87 e 88 do Decreto nº 32.598/2010.

A Portaria SEPLAG nº 447, de 27 de setembro de 2018, dispõe sobre a instrução dos
processos destinados ao Órgão Central de Orçamento referentes à solicitação de
alteração orçamentária para pagamento de DEA, conforme seu anexo I.

O anexo I da Portaria SEPLAG nº 447/2018 apresenta o formulário previsto pelo
Decreto nº 32.598/2010, com os requisitos necessários ao pagamento de DEA. Este
formulário se encontra disponível no SEI.
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DEA - FORMULÁRIO
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DEA - FORMULÁRIO
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DEA - FORMULÁRIO
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DEA - FORMULÁRIO
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DEA - TRÂMITES PROCESSUAIS

Unidade 
demandante SEORC SUOP Unidade 

Técnica

Iniciar processo específico;

Inserir documentação (Portaria SEEC 168/2022);

Inserir documentação comprobatória de DEA (Portaria SEPLAG nº 447/2018)

Execução 
Direta

Parecer

Art. 86 
e 87

Art. 88 
Pessoal
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DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES (DEA)

ATENÇÃO 

O cumprimento dos requisitos constantes do Decreto nº 32.598/2010 e da Portaria
SEPLAG nº 447/2018 são de responsabilidade da Unidade demandante.

Atendidas as exigências para o pagamento de DEA, a alteração orçamentária
necessária para que se execute a despesa por meio de dotação constante do
elemento de despesa 92 será viabilizada por intermédio de Portaria publicada pela
Secretaria de Estado de Economia (SEEC), quando a fonte de cancelamento for
proveniente do mesmo subtítulo.
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EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Lei Orgânica do Distrito Federal

Art. 150. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias,
ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão encaminhados à Câmara
Legislativa, que os apreciará na forma de seu regimento interno.

(...)

§ 15. As emendas individuais dos Deputados Distritais ao projeto de lei orçamentária
anual são aprovadas até o limite de 2% da receita corrente líquida nele estimada.
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SISTEMA SISCONEP
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SISTEMA SISCONEP
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SISCONEP – MÓDULO CIDADÃO

 



 

ASCOM/GAB/SEEC

SISCONEP – AGENTES E AÇÕES 

SEORC/
UCEP Unidade

Cadastrar 
Emendas

CACI GAB/
SEEC

SEORC/
UCEP

Analisar 
viabilidade

Elaborar plano 
de ação

Analisar 
exequibilidade

Autorizar Liberar Desbloquear 
emendas
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