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Solicitação de Programação Financeira para Despesas de Exercícios Anteriores  

 
A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, no exercício de sua atribuição de orientação aos 

gestores públicos, e especialmente em decorrência da solicitação indevida, por alguns órgãos e entidades do 

Governo do Estado, de Programação Financeira para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA de 

empenhos inscritos em Restos a Pagar no exercício de 2010, tem a orientar: 

 

1. Antes de solicitar programação financeira para Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, o gestor do 

órgão/entidade deverá certificar-se que essa despesa não está inscrita em restos a pagar; 

 

2. Essa certificação deverá ser obtida por meio de consulta ao Sistema e-Fisco, pelo seguinte acesso: 

Gestão Contábil (CTB) 

Movimentações Contábeis 

Inscrição de Restos a Pagar 

O gestor deverá selecionar o exercício de 2010 e clicar no botão localizar, em seguida será apresentada 

uma lista a qual conterá os números de empenhos e credores inscritos em Restos a Pagar no exercício de 

2010; 

3. Com base nessa informação, o gestor deve analisar se a despesa oriunda do exercício de 2010 está inscrita 

em restos a pagar; sendo positiva essa análise deverão ser executados os procedimentos normais de 

pagamento (elaborar Previsão de Desembolso – PD, acompanhar a liberação dos recursos pela SEFAZ, 

etc);  

4. Caso seja constatado que a despesa não está inscrita em restos a pagar, o gestor poderá solicitar 

Programação Financeira como Despesas de Exercícios Anteriores - DEA desde que sejam atendidos os 

requisitos dispostos no art. 42 da Lei Estadual nº 7.741/78 – Código de Administração Financeira do 

Estado de Pernambuco para pagamento de DEA, a seguir transcrito: 

 

Art. 42.  Poderão ser pagas por dotação para Despesas de Exercícios Anteriores, 

constantes dos Quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as 

dívidas de exercícios encerrados, devidamente reconhecidas pela autoridade 

competente. 
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§ 1º As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias: 

I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-los, que não se tenham 

processado na época própria; 

II - despesas de Restos a Pagar com prescrição interrompida, desde que o crédito 

tenha se convertido em renda; e 

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. 

§ 2º São competentes para reconhecer as dívidas de Exercícios Anteriores os titulares 

das Unidades Orçamentárias, exceto as compreendidas no inciso III do §1º deste 

artigo, que deverão ser reconhecidas pelo Secretário de Estado a que estiver 

vinculada a Unidade Orçamentária. 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para maiores 
esclarecimentos. 


