
 
 

DOCUMENTAÇÃO SUPORTE PARA REGISTRO DA DESPESA PÚBLICA 
 
 

Nos termos dispostos na lei nº 4.320/64, a despesa pública é executada 

mediante a ocorrência das seguintes fases: fixação, empenho, liquidação e 
pagamento, cada qual se constituindo em etapa distinta e obrigatória para validação 

dos fatos relativos à despesa. 

Em termos contábeis, cada uma das referidas fases é reconhecida mediante 

registro próprio, ou seja, suscita a ocorrência de escrituração específica. 

O Conselho Federal de Contabilidade - CFC, no âmbito de sua competência, 

por meio da resolução nº 563, de 28/10/1983, com as alterações dadas pelas 

resoluções nº 790/95 e 848/99, aprovou a NBC T 2 – DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL / 

2.1 – DAS FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, disciplinando a matéria. 

Em relação aos requisitos de validade da escrituração contábil, a referida 

norma assim determina: 

2.1.1 – A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme 
dos seus atos e fatos administrativos, através de processo manual, 
mecanizado ou eletrônico. 
2.1.2 – A escrituração será executada: 
(..........) 
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na 
sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a 
prática de atos administrativos. (grifamos) 

Em 27/07/1985, o CFC fez publicar no DOU a resolução nº 597, aprovando o 

item 2.2 – DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL da NBC T 2, com o seguinte teor: 

2.2.1 – A Documentação Contábil compreende todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a 
escrituração contábil. 
2.2.1.1 – Documento contábil, estrito-senso, é aquele que 
comprova os atos e fatos que originam lançamento (s) na 
escrituração contábil da Entidade. 
2.2.2 – A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das 
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na 
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. 
2.2.3 – A Documentação Contábil pode ser de origem interna 
quando gerada na própria Entidade, ou externa quando 
proveniente de terceiros. 
2.2.4 – A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação 
contábil. (grifo nosso) 

Desta forma, cada uma das fases da despesa requer, para efetivação e 

validade do devido registro contábil, a apresentação da documentação suporte, 



conforme passa-se a expor. Ressalte-se que os referidos documentos devem integrar 

os processos de despesas, devendo ser arquivados conforme o subitem 2.2.4 da NBC 

T 2, acima citado. 

1. Estágio da Fixação: 

A documentação suporte desta fase da despesa constitui-se em documentos 

de origem interna. Como não poderia deixar de ser, o lançamento contábil da fixação 

da despesa é feito com base na LOA aprovada para o exercício e devidamente 

publicada. As alterações orçamentárias, ou seja, os créditos adicionais abertos são 

escriturados com base nas leis autorizativas  e nos decretos de abertura, cuja 

referência deve constar dos processos. 

2. Estágio do Empenho: 

Como no estágio anterior, o documento hábil para o registro do empenho é de 

origem interna, traduzindo-se na própria Nota de Empenho, conforme preceitua o art. 

61 da lei nº 4.320/64, in verbis: 

Art. 61 - Para cada empenho será extraído um documento denominado 
"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a 
importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria. 

Portanto, deve compor o processo cópia da Nota de Empenho, devidamente 

assinada pelo ordenador de despesa. 

3. Estágio da Liquidação: 

Neste estágio, são exigidos documentos tanto de origem interna quanto 

externa, para validade do registro contábil. A liquidação da despesa está 

regulamentada na lei nº 4.320/64, conforme segue: 

Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1º - Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
§ 2º - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação 
efetiva do serviço. (grifamos) 



O registro contábil da liquidação de despesas incorridas junto a pessoas 

jurídicas requer, portanto, a apresentação do documento fiscal hábil, de origem 

externa. 

Os documentos fiscais são utilizados pelas empresas para demonstrar e 

registrar sua conformidade com as obrigações tributárias. São regulados pelos órgãos 

fazendários federal, estadual e municipal.  

O documento de origem interna vem a ser o comprovante da entrega do 

material ou da prestação do serviço, por servidor ou servidores habilitados para tal, 

conforme o caso. 

4. Estágio do Pagamento: 

Finalmente, no último estágio do processamento da despesa, também são 

exigidos documentos de origem interna e externa.  

A lei nº 4.320/64 estabelece, in verbis:  

Art. 64 - A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga. 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em 
documentos processados pelos serviços de contabilidade. 

Art. 65 - O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou 
pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários 
credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 
(nosso grifo) 

Depreende-se da leitura do dispositivo acima que o registro do pagamento da 

despesa requer a emissão da ordem de pagamento, que, no caso das entidades 

integrantes da Administração Pública do Estado do Pará, constitui-se na Ordem 

Bancária emitida pelo SIAFEM/PA. 

Entretanto, para validade do registro contábil do pagamento da despesa é 

requerida, ainda, a prova de quitação do mesmo, considerando que, por si só, 

dependendo de seu tipo, a Ordem Bancária não é suficiente para tal. 

No âmbito do Estado do Pará, a emissão deste documento está disciplinada no 

decreto nº 1.786, de 7/11/1996, que instituiu o Sistema Financeiro de Conta Única do 

SIAFEM/PA, nos artigos a seguir transcritos: 

(......) 
Art. 5° Para fins de operacionalização no SIAFEM/PA, a movimentação 
das operações nas Contas Única e C dar-se-á através de Ordem 
Bancária - OB, sendo esta utilizada, preferencialmente, na Conta D. 

§ 1° Para a efetivação de pagamento, o Sistema emitirá, por via 
eletrônica, Relação Externa (RE) contendo até vinte Ordens Bancárias - 
OB, a qual será assinada pelo ordenador de despesa e gestor 
financeiro, devidamente cadastrados no Sistema, e encaminhada pela 



unidade gestora ao BANPARÁ, que devolverá a 2º via devidamente 
recibada. 

(.....) 

Art. 6° As Ordens Bancárias classificam-se em: 

I - Ordem Bancária de Crédito (OBC), utilizada para pagamento 
através de crédito em conta;  

II - Ordem Bancária Banco (OBB), utilizada para pagamento de 
documentos que necessitem de autenticação mecânica; 

lIl - Ordem Bancária de Pagamento (OBP), utilizada para pagamento 
direto ao favorecido. (grifamos) 

Sendo assim, somente as Ordens Bancárias do tipo OBC (de crédito), desde 

que acompanhadas de cópia da 2ª via da respectiva RE devolvida pelo BANPARÁ, 

devidamente recibada, conforme regra acima citada, constituem-se em documento 

hábil de prova de quitação do pagamento. 

No caso de emissão de OBB ou OBP, ou ainda, nos pagamentos efetuados, 

excepcionalmente, mediante outro documento diferente da Ordem Bancária, faz se 

necessária a apresentação da prova de quitação, sendo a mais usual o RECIBO, que 

deve estar relacionado ao(s) documento(s) fiscal(ais) respectivos. 

Em casos especiais, como por exemplo, fornecedores ou prestadores de 

serviço (pessoa jurídica) sediados fora do Estado, a prova de quitação pode ser feita, 

ainda, mediante apresentação de boleto bancário autenticado (fornecimentos e/ou 

prestação de serviços faturados) ou comprovante de transferência ou depósito 

bancário, desde que,   obrigatoriamente, seja possível relacionar o pagamento 

efetuado à despesa em processamento, restando comprovação, para extinção da 

obrigação, no mínimo dos seguintes elementos: origem e objeto da importância paga, 

seu valor exato e a adequada identificação do credor. 
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