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Procedimento Contábil – Despesa de Exercício Anterior – DEA

1. Objetivo
Destina-se
se a orientar os registros das Despesas de Exercícios Anteriores.

2. Conceito
Despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com
saldo suficiente para atendê-las,
las, que não se tenham processado na época própria. Como estabelece a Lei
nº 4.320/1964:
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo
consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendêatendê-las, que não se tenham
processado na
na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e
os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão
ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por
elemento, obedecida,
obed
sempre que possível, a ordem cronológica.

Quanto à classificação orçamentária por natureza da despesa, a DEA corresponde a elemento de despesa
próprio usado no orçamento do exercício corrente para despesas que pertencem ao exercício anterior: 92 –
Despesas de Exercícios Anteriores.

3. Normatização
Manual de Contabilidade
ntabilidade Aplicada ao Setor Público
Pú
– 7º Ed (MCASP).
Portaria Interministerial STN/SOF Nº 163/2001.
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4. Fluxo de Processos
Será abordado o processo de elaboração de Despesa de Exercício Anterior.

Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo
símbolo * são de preenchimento obrigatório.

4.1. Despesas de Exercício Anterior – Registro e
Reconhecimento
Para acessar este documento, selecione no menu:
● Execução > Contabilidade > Despesa de Exercício Anterior, e clique em Inserir.
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação
- Preencha a Unidade Gestora;
Gestora
- Preencha a Competência;
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-

Preencha a Data Registro;
Preencha a Data de Vencimento;
Selecione o Tipo de Credor;

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

●
-

Aba Detalhamento
Selecione a Natureza, Original da despesa, com se não fosse despesa de exercício encerrado;
Selecione o Tipo Patrimonial, original, como se não fosse despesa de exercício encerrado;
Selecione o Item Patrimonial;
Selecione a Fonte;
Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte;
Selecione o Detalhamento de Fonte;
Selecione o Contrato;
Digite o Valor.

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

E então clique em Registrar e Reconhecer.
Após o registro e reconhecimento da Despesa de Exercício Anterior – DEA, o usuário ira realizar a
execução orçamentária.

4.2. Empenho
Estes registros são realizados através do documento Nota de Empenho.
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Caso haja alguma dúvida quanto da elaboração deste documento, acesse o manual de
elaboração de Nota de Empenho.

Para acessar este documento, selecione no menu:
• Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho,
Empenho e clique em Inserir:
Inserir
Na tela de inclusão deste documento:
• Guia de Identificação:
− Preencha a Data de Emissão;
Emissão
− Preencha a Unidade Gestora;
Gestora
− Selecione Alteração, caso a finalidade seja a anulação ou o reforço de uma Nota de Empenho
contabilizada anteriormente;
− Selecione o Tipo de Credor;
Credor

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das im
agens a seguir:

•
−

Aba Classificação
Selecione o Tipo de reconhecimento de passivo:
passivo Passivo Reconhecido Previamente.
Previamente

Passivo reconhecido previamente - Opção a ser utilizada quando já houver passivo (P), reconhecido
antes da emissão da nota de empenho. Neste momento será feito a transição do passivo em liquidação,
de P(Permanente) para F(Financeiro). Aplicam-se
Aplicam se a essa situação: precatórios, amortização de dívidas,
liquidação de provisões, DEA,, entre outras.
−

Selecione a Nota de Reserva (se houver);
houver

Nota de Reserva - Documento destinado ao registro da reserva de dotação orçamentária
compromissada para futuro empenhamento; a emissão da NR poderá ocorrer durante a abertura do
processo de compras, obras e serviços em geral; Quando do cancelamento da NR, as cotas
orçamentárias
árias reservadas retornarão à conta de Cotas Disponíveis a Empenhar.
−

Selecione o Programa de Trabalho;

−

Selecione a Natureza - a natureza orçamentária a ser utilizada segue a classificação da Portaria
STN/SOF nº 163/2001. No SIAFE a tabela de naturezas orçamentárias pode ser consultada através
da transação Natureza de Despesa.
Despesa Neste caso o Elemento da despesa será o 92,
correspondente
pondente a Despesa de Exercício Anterior.
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−
−
−

Selecione a Unidade Orçamentária;
Selecione a Fonte;
Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte; informe conforme a tabela:
0 - sem detalhamento
1 - com detalhamento
2 - transferências voluntárias
3 - operação de crédito;

−
−
−
−
−
−
−

Selecione o Detalhamento de Fonte;
Selecione a Região de Planejamento;
Selecione o Plano Orçamentário;
Selecione a Emenda Parlamentar;
Selecione o Convênio de Receita - deverá identificar, caso exista, o tipo/número do convênio
cadastrado no SIAFE- AL que suporta o empenho realizado.
Selecione o Convênio de Despesa - deverá identificar, caso exista, o tipo/número do convênio
cadastrado no SIAFE- AL que suporta o empenho realizado.
Selecione o Contrato. - deverá identificar, caso exista, o número do contrato cadastrado no SIAFEAL que suporta o empenho realizado.

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

•
−
−
−
−
−
−
−

Aba Itens
Clique no botão Inserir;
Selecione o Tipo Patrimonial;
Selecione o Sub-Item da Despesa;
Selecione a Operação Patrimonial – Disponibilização orçamentária DEA;
Selecione o Ano;
Selecione o DEA – código gerado no ato do Registro e Reconhecimento.
Preencha o Valor.
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Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem a seguir:

E então clique em Confirmar.
Preencha a demais abas e clique em Contabilizar.

4.2. Liquidação
Estes registros são realizados através do documento Nota de Liquidação.

Caso haja alguma dúvida quanto da elaboração deste documento, acesse o manual de
elaboração de Nota de Liquidação.

Para acessar este documento, selecione no menu:
• Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação, e clique em Inserir:
Inserir
Na tela de inclusão deste documento:
• Aba Detalhamento
Contabilização Liquidar NE de Passivo Reconhecido Previamente – opção
− Selecione o Tipo de Contabilização:
a ser utilizada quando já houver passivo antes mesmo da emissão da nota de empenho. Aplicam-se
Aplicam
a essa situação: precatórios, amortização de dívidas (inclusive por operações de crédito
contratadas), liquidação de provisões, entre outras.
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Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

•
−
−
−
−

Aba Itens
Selecione Alterar / Liquidação Parcial;
Selecione o Ano;
Selecione o DEA – código gerado no ato do cadastro.
Preencha o Valor.

E então clique em Confirmar.
•
−
−
−
−
−
−
−
−

Aba Retenções (caso haja retenção)
Clique no botão Inserir;
Selecione o Tipo de Retenção;
Selecione o Credor da Retenção;
Selecione o Tipo Patrimonial;
Selecione o Sub-Item Patrimonial;
Selecione o Ano;
Selecione o DEA – código gerado no ato do cadastro;
Preencha o Valor.
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E então clique em Confirmar.

4.3. Pagamento
Este registro é realizado através de uma Programação de Desembolso Orçamentária. É necessário que ela
seja executada posteriormente para que o pagamento seja efetivamente gerado. No ato da execução de
uma PDO, é gerada uma OBO.

Caso haja alguma dúvida quanto da elaboração deste documento, acesse
acess o manual de
elaboração de Programação de Desembolso Orçamentária.

Para acessar este documento, selecione no menu:
• Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária, e clique em Inserir:
Inserir
Na tela de inclusão deste documento:
• Aba Itens
− Selecione a Operação Patrimonial;
Patrimonial
− Selecione a Vinculação de Pagamento;
Pagamento
− Selecione o Ano;
− Preencha o Valor a ser pago.

E então clique em Confirmar.
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5. Equipe Responsável
-

Maria Teresa Gomes de Souza Mendes
Jany Mary Pereira Barbosa
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