
 

 

 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA GS - CGE Nº 002/2021, DE 07 DE MAIO DE 2021. 

A Controladoria Geral do Estado da Paraíba, no âmbito das suas atribuições 

regulamentares, considerando a necessidade de orientar os órgãos e entidades da Administração 

Direta, suas autarquias e fundações, quanto à emissão de reserva orçamentária a que se refere 

os Decretos de Execução Orçamentária e respectiva “compatibilidade” desta reserva à execução 

contratual no exercício financeiro, resolve expedir a presente Orientação Técnica.  

A emissão da reserva orçamentária deverá ser realizada quantificando o montante de 

recursos necessários a serem aplicados no exercício financeiro, considerada pelo órgão 

a data estimada para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, que deverá ser 

registrada no campo “finalidade” do formulário de “Reserva Orçamentária – RO”, juntamente  com 

as Informações adicionais das medições-entregas projetadas(constantes da Declaração de 

Compatibilidade Orçamentária), que deverá ser compatível com o cronograma físico-financeiro 

de execução da obra, dos serviços de engenharia,  de outros serviços ou de fornecimento. 

Os processos de licitação, contratos, convênios e congêneres serão instruídos com 

Declaração de Compatibilidade Orçamentária, conforme modelo anexo, disponível em 

www.cge.pb.gov.br/gea,  que conterá declaração de que o valor da reserva é compatível com o 

montante previsto para execução da despesa no exercício financeiro corrente e, caso a despesa 

ultrapasse 1(um) ou mais exercícios financeiros, declaração de que o valor correspondente estão 

contemplados com os propostas  de lei orçamentária anual, lei das diretrizes orçamentárias  e 

compatibilidade com o plano plurianual . 

Na Avaliação de Conformidade de Licitações, Contratos, Convênios ou Congêneres e 

respectivos aditivos - realizada pela Controladoria Geral do Estado nos processos tramitados no 

Sistema Integrado de Avaliação de Conformidade -, será verificada a compatibilidade 

orçamentária comparando-se o valor da reserva e o montante de recursos quantificado e 

necessário a serem aplicados no exercício financeiro previsto na Declaração de Compatibilidade 

Orçamentária.  

 

 
LETÁCIO TENÓRIO GUEDES JUNIOR 

   Secretário Chefe 

 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 
GABINETE SECRETÁRIO CHEFE 



 

MODELO DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

*Os textos em vermelho visam orientar o preenchimento do modelo e devem ser excluídos 
ou substituídos antes da impressão do documento. 

 
 

 
 

                                DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

Processo nº xxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxx 

 

Declaramos que a Reserva Orçamentária nº nr/ano no valor de R$0,00 (xxxxxx reais) é 

suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no presente 

exercício financeiro, considerando-se a data prevista para a emissão da Ordem de 

Serviço/Fornecimento e respectivo Cronograma físico-financeiro, a seguir relacionado: 

Número Medição/Ordem 

Fornecimento 

Data Prevista Valor R$ 

   

   

 

(Caso a despesa não ultrapasse o exercício financeiro deverá ser excluído o parágrafo abaixo.) 

Declaramos, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 101/2000, que 

o valor correspondente ao (s) exercícios financeiros seguintes tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias. 

 

 

     LOCAL E DATA 

   NOME DO DIRIGENTE/ ORDENADOR DE DESPESA 

    ASSINATURA DO ORDENADOR 
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