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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 003/2015 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal a respeito da padronização de 

procedimentos para processamento das Despesas 

de Exercícios Anteriores – DEA.  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar 

nº 142/2013 e o Decreto Municipal nº 089/2013, orienta os Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta, quanto aos procedimentos a serem adotados, no tocante 

ao processamento de Despesas de Exercícios Anteriores, considerando: 

 as diretrizes emanadas pelas Normas Gerais de Direito Financeiro, à cargo da 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público; 

 a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações acerca do processamento das Despesas de Exercícios Anteriores. 

1. DA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

As Despesas de Exercícios Anteriores referem-se a dívidas reconhecidas para as quais 

não exista empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não 

emissão da Nota de Empenho em momento oportuno. Não se confundem com Restos a 

Pagar, pois sequer foram empenhadas ou, se foram, tiveram seus empenhos anulados ou 

cancelados. 

Apesar do reconhecimento e do respectivo empenho terem sido feitos 

intempestivamente, desobedecendo ao comando do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, 

isso não impede que a despesa pertença ao exercício em que foi efetivamente prestado o 
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serviço ou entregue a mercadoria, em obediência ao regime contábil da competência das 

despesas públicas.  

Em relação ao crédito orçamentário, classifica-se Despesa de Exercícios Anteriores 

como despesa orçamentária, ou seja, utilizando-se recursos do orçamento vigente. Nota-

se que a efetivação de Despesa de Exercícios Anteriores acaba gerando uma despesa 

orçamentária em ano diverso ao de competência.  

Com base na legislação de referência, consoante orientação especifica do art. 37 da Lei 

nº 4.320/64, poderão ser pagas a conta de dotação específica consignada no orçamento 

da entidade devedora e discriminadas por elemento, obedecida, sempre que possível, a 

ordem cronológica:  

 As despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo 

consignou crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se 

tenham processado na época própria;  

 Os restos a pagar com prescrição interrompida;  

 Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício financeiro. 

As definições emanadas pelo Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (STN) 

esclarecem melhor as hipóteses de realização de despesas à conta de Despesas de 

Exercícios Anteriores: 

 Despesas que não tenham sido empenhadas em época própria – aquelas cujo 

empenho tenha sido anulado no encerramento do exercício correspondente, mas 

que, dentro do prazo estabelecido o credor, tenha cumprido sua obrigação;  

 Restos a Pagar com prescrição interrompida – despesa cuja inscrição em Restos 

a Pagar tenha sido cancelada, mas em relação à qual ainda vige o direito do 

credor; 
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 Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício – obrigação de 

pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do 

reclamante após o encerramento do exercício correspondente. 

A interpretação normativa revela que, não havendo no orçamento vigente dotação 

orçamentária própria para atender as Despesas de Exercícios Anteriores, deverá o Chefe 

do Poder Executivo solicitar autorização legislativa (Lei específica) e proceder a 

abertura de crédito Adicional Especial à conta de Despesas de Exercícios Anteriores. 

Há ainda necessidade de se verificar a legitimidade da despesa. A obrigação de pagar é 

assumida no momento da contratação, não no momento do empenho. Tem-se, pois que 

deixar de empenhar as despesas com pessoal ou os valores referentes a contratos não 

retira do município a obrigação de pagá-las, ainda que caracterize um descumprimento 

de norma legal pela ausência do prévio empenho e/ou de saldo orçamentário/financeiro.  

A obrigação só seria extinta pela rescisão do contrato, pela demissão dos servidores ou 

através da comprovação de que as exigências contratuais não foram cumpridas, 

permanecendo a obrigação de indenizar, se for o caso.  

Neste contexto, o lançamento contábil no elemento Despesa de Exercícios Anteriores 

deve representar uma exceção, um caso isolado, considerando-se que a escrituração 

deveria incluir todas as operações e transações que envolvam, direta ou indiretamente, a 

responsabilidade do órgão/entidade no exercício competente. 

2. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA TRANSIÇÃO DE MANDATOS 

O art. 42 da Lei Complementar nº 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) assim 

dispõe: 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 

últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 
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despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 

tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Mesmo após a transição de mandatos, os novos administradores podem e devem pagar 

Despesas de Exercícios Anteriores. Salientando-se que, no momento do reconhecimento 

da dívida, fique constatado que as mesmas são legítimas, ou seja, que atendam ao 

interesse público e tenham sido devidamente autorizadas em Lei, devendo ainda ser 

observada a ordem cronológica do pagamento dos credores. 

Recomenda-se ao novo administrador instaurar processo administrativo para 

apuração de responsabilidade administrativa quanto aos atos irregulares na inscrição 

de restos a pagar em período de transição de mandato, conforme determina o artigo 42 

da LRF, combinado com o artigo 359 do Código Penal, dando ciência ao Ministério 

Público para as providências cabíveis. 

Vale, ainda, transcrever a decisão proferida pelo Tribunal Contas do Estado de Santa 

Catarina:  

Origem: Secretaria de Estado do desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente  

Relator: Auditor Altair Debona Castelan 

Processo nº 03/00636636 

Parecer nº COG-222/03 

Decisão nº 1265/03 

Sessão: 05.05.2003 

Constituem requisitos para pagamento de despesa a sua legitimidade, 

caracterizada pelo atendimento ao interesse público e a observância da 

lei em todas as fases de constituição e quitação, e a sua regular 

liquidação, consistente na verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 

crédito (arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, 57 a 61 da Resolução 

nº TC-16/94 e 47, II, do RITC). 
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Recomenda-se que a aferição da legitimidade das despesas de 

exercícios anteriores sem empenhamento ou liquidação, em especial as 

deixadas por administrador antecessor, seja realizada em processo 

administrativo específico, conduzida por comissão designada pelo 

chefe do Poder, que promoverá a verificação da regularidade da 

constituição da despesa, considerando os seguintes aspectos: 

a) interesse público atendido pela despesa; 

b) cumprimento das normas legais para instituição ou contratação, 

inclusive licitação, quando exigível; 

c) existência de dotação orçamentária para a despesa e conformação 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual; 

d) regular liquidação, incluindo a comprovação da efetiva execução 

do objeto do contrato em conformidade com as quantidades e 

características estabelecidas no instrumento contratual, o recebimento 

das mercadorias, bens, serviços e obras pela Administração e a 

existência de comprovantes hábeis do crédito, como nota fiscal, 

recibo, ordem de tráfego, bilhete de passagem, entre outros, que 

deverão ser fornecidos pelo vendedor, prestador de serviços, 

empreiteiro e outros (disponível no site www.tce.sc.gov.br). 

3. DA AUSÊNCIA PRÉVIA DE EMPENHO 

Conforme determina a Orientação Técnica CGM nº 05/2014, de 15 de abril de 2014, 

segue as considerações acerca dos procedimentos a serem adotados para a execução da 

despesa pública, constatada a ausência prévia de emissão da nota de empenho, caso 

aplicável às hipóteses de despesas de exercícios anteriores.  

A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre o empenho de despesas:  

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos 

créditos concedidos.  

Art. 60 - É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.  

http://www.tce.sc.gov.br/
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Tem-se que no caso de despesas realizadas sem prévio empenho, assim sumulou o 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:  

SÚMULA 12 - As despesas públicas realizadas sem a observância do 

requisito legal do empenho prévio são irregulares e de 

responsabilidade pessoal do ordenador. (REVISADA NO “MG” 

DE/11/08 - PÁG. 72 - MANTIDA NO D.O.C) 

Inobstante, a ausência do prévio empenho não caracteriza por si só pagamento por 

indenização, visto que uma despesa pode ter sido regularmente contratada, mediante 

processo administrativo próprio (licitação, dispensa ou inexigibilidade), ter sido 

regularmente executada, mas por negligencia, erro ou falha da Administração, não ter 

sido empenhada previamente.  

Todavia, nos casos em que a despesa foi regularmente contratada, a falha da 

Administração ou a ausência de emissão do prévio empenho não afasta o dever de 

quitar o debito junto ao fornecedor. Neste sentido, posiciona-se o julgado:  

“Uma vez comprovada a realização de serviço por empresa e seu 

correspondente não pagamento pela Administração, sobressai sua 

altaneira responsabilidade em cumprir com suas obrigações, sob pena 

de intolerável enriquecimento ilícito, ainda que aquela tenha dado 

motivos à rescisão do contrato” (Apelação Cível nº 346.502 – 8, rel. 

Des. Dorival Guimarães Pereira, 5ª Câmara Cível do TJMG)  

Nesse sentido, a Administração Pública não pode tirar proveito dos serviços adquiridos 

pelo fornecedor, em razão da falha da gestão administrativa, sob pena de 

enriquecimento ilícito.  

Reitera-se que o pagamento com base no dever moral não isenta o gestor de possíveis 

sanções administrativas e legais, além do direito de regresso que poderá ser exercido 

pela Administração, após apuração de quem deu causa a irregularidade mediante 

processo administrativo próprio em que se observe o contraditório e a ampla defesa.  
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A Lei nº 2.160/1990 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Contagem 

determinou a responsabilização administrativa do servidor público em razão da prática 

de atos comissivos ou omissivos realizados no desempenho do cargo ou função. Neste 

contexto, a responsabilidade administrativa do servidor resulta de violação de norma 

interna da Administração ou de determinações constantes nas leis federais, estaduais, 

decretos e resoluções.  

“Art. 138 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 

serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 

mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao 

acusado ampla defesa.  

Art. 144 O processo disciplinar será conduzido por comissão, 

composta de três servidores estáveis, designados pela autoridade 

que indicará, dentre eles, o seu presidente.”  

Destaque-se, que o art. 82, da Lei n° 8.666/93 determina a responsabilização do servidor 

público, quando incorrer em descumprimento dos procedimentos de realização de 

despesas.  

“Art. 82 - Os agentes administrativos que praticarem atos em 

desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os 

objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e 

nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal que seu ato ensejar”.  

Nesse sentido, caberá apuração de responsabilidades por falhas ocorridas nos 

procedimentos afetos à contratação, primeiramente, pelo próprio órgão/entidade através 

de Sindicância Administrativa, com posterior encaminhamento de cópia do processo à 

Corregedoria-Geral do Município para instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar, nos termos Lei nº 2.160/1990, quando for o caso.  

Dito isso, compete ao ordenador de despesa decidir pela autorização do pagamento da 

despesa, providenciando empenho em dotação específica, liquidação da despesa e 

posterior emissão da Nota de Autorização Pagamento – NAP, ao credor identificado, 
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ainda que realizada com empenho posterior ao documento hábil (Fatura/Nota Fiscal), 

sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração.  

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DA DESPESA 

Inicialmente, mediante prévio reconhecimento, pelo ordenador de despesas ou 

autoridade delegada, dos valores devidos, bem como da ausência de empenho no 

exercício competente, deverá o ordenador de despesa preencher documento de 

reconhecimento da Despesa de Exercício Anterior (vide modelo conforme anexo), 

esclarecendo informações básicas e fundamentais para a operação, com base em sua 

excepcionalidade, tais como: denominação da empresa; objeto do contrato; número do 

contrato; vigência do contrato; valor devido; existência de saldo em Restos a Pagar; 

número da Fatura/Nota Fiscal; exercício e meses de competência da dívida; e 

justificativa para o inadimplemento. 

Posteriormente, conforme Orientação Técnica nº 05/2014, de 15/04/2014, referente a 

pagamentos de despesa sem empenho prévio, para os casos em que a despesa foi 

regularmente contratada, mediante processo licitatório próprio, dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, deverá o ordenador de despesa adotar, no mínimo, as 

seguintes providências: 

a) Abrir processo próprio para analise de ausência de prévio empenho, caso a 

caso, devidamente autuado, numerado e rubricado em todas as 

folhas/páginas; 

b) Instruir o processo com todas as informações relevantes e originárias da 

contratação, tais como dados do processo licitatório, contrato administrativo, 

notas fiscais dos serviços e produtos, relatórios que atestem que serviços 

foram prestados efetivamente, medições etc;  
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c) Solicitar da Diretoria Técnica Administrativa e Financeira, ou unidade 

administrativa equivalente, do setor Contábil e do Gestor do Contrato, 

designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, os esclarecimentos 

técnicos, contábeis e de fiscalização necessários; 

d) Informar a existência, à época, de recursos orçamentários que asseguravam o 

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma, bem como dotação atual para contratação com saldo suficiente 

para empenho e execução da despesa, nos termos dos arts. 5º, 7°, III, 8°, 14 e 

57, da Lei nº 8.666/93;  

e) Verificar a previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 

das obrigações a serem executadas no exercício financeiro em curso, de 

acordo com o respectivo cronograma;  

f) Solicitar parecer jurídico sobre possibilidade de pagamento, nos termos das 

justificativas e medidas adotadas;  

g) Decidir pela autorização ou não do pagamento, providenciando empenho na 

dotação específica da contratação, liquidação da despesa e posterior emissão 

da Nota de Autorização Pagamento – NAP, ao credor identificado;  

h) Instaurar sindicância administrativa para apurar responsabilidade, quando 

incorrer a erro, falha ou omissão, em decorrência da não observância das 

disposições legais nos estágios da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64, 

Lei nº 8.666/93 e da Súmula 12 do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCEMG;  

i) O resultado da sindicância administrativa deverá ser encaminhado à 

Corregedoria-Geral e a Procuradoria-Geral do Município para conhecimento 
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e adoção das medidas cabíveis quanto à responsabilidade administrativa e 

direito de regresso. 

Nos casos em que a ausência do prévio empenho estiver associada a instrumento 

contratual inválido ou “inexistente” aplica-se o disposto na Orientação Técnica nº 

02/2015, no que se refere a pagamentos por indenização.  

É a orientação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de maio de 2015.  

 

 

 

Miguel Burnier Ulhoa 

Analista de Controle Interno 

Nicolle Ferreira Bleme 

Auditora Geral do Município 

 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador Geral do Município 
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ANEXO 

Solicitação de Reconhecimento de Despesas de Exercícios Anteriores 

 

Dados da Unidade Interessada: 

 

Dados do fornecedor: 

 

Contrato (se houver): 

Vigência (se houver):  

Objeto:  

Observações: 

 

Dados da Despesa: 

Total a ser pago:  Período de competência da despesa*:  

  

Há saldo de nota de empenho – NE em restos a pagar: (   ) Sim  (    ) Não 

Caso sim, número da NE: Saldo da NE em restos a pagar: 

Total da despesa de exercícios anteriores (DEA):  

Fatura/ Nota Fiscal à(s) peça(s) nº(s):  

Observações: 

* Discriminar o valor da despesa para cada ano de competência, considerando a 

anualidade do orçamento. 

 

  

Justificativa para inexistência/insuficiência de saldo de empenho para a cobertura da 

despesa em exercícios anteriores: 

 

 

 

 

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Tesouraria para reconhecimento da 

Despesa de Exercícios Anteriores. 

 

Local e data. 

 

 

Signatário (Ordenador de despesas) 

Órgão/Entidade 
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Ilustríssimos Senhores 

 

Farley Eduardo Pereira Lima 

Chefe de Gabinete 

 

Albert Rocha Diniz Torres 

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 
 

Amarildo de Oliveira 

Procurador-Geral do Município 
 

Antônio Fernando Máximo 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Antônio Fernando Máximo 

Secretário Municipal de Administração 
 

Dalmy Freitas de Carvalho 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

Rodrigo Vieira de Assis 

Secretário Municipal de Governo 

 

José Ramoniele Raimundo dos Santos 

Secretário Municipal de Educação 

 

Paulo Antônio da Costa Prado 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

 

Thiago Guedes Lima Vieira 

Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

 

Luis Eustáquio Teixeira de Magalhães 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

Marilene Silva Santana Pimenta 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Sant’Clair  Schmiett Terres 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

Letícia da Penha Guimarães 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

Ivayr Nunes Soalheiro 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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Evandro José da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 

 

José Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Defesa Social 

 

Paulo César Funghi 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 

Hamilton Lara Moreira 

Secretário Municipal Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso 

 

Karla Roque Miranda Pires 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

 

Evandro José da Silva 

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC 

 

Paulo César Funghi 

Presidente do Centro Industrial de Contagem – CINCO 

 

José Carlos Gomes Carneiro 

Presidente da Fundação de Parques e Jardins – CONPARQ 

 

Agostinho Fernandes da Silveira 

Presidente Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 

 

Renata Sousa Lima 

Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC 

 

Paulo Lourenço da Silva 

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA 

 

Sílvio Braz da Silva 

Presidente do Instituto de Planejamento Urbano – IPUCON 

CONTAGEM-MG 

 

 

 


