
Dicas de 
Execução 

Orçamentária

elemento 92:
está associado ao fato gerador da despesa. Sempre
que o fato gerador ocorrer em exercícios anteriores
deve ser utilizado o elemento 92. Nesses casos, deve
ser utilizado o elemento próprio como
subelemento.

exemplos: 
92.30 (material de 

consumo); 
92.36 (serviço pessoa 

física); 
92.39 (serviço pessoa 

jurídica)

elemento 93:
deve ser utilizado quando o órgão estiver 
indenizando ou restituindo alguma despesa 
realizada por terceiros em nome do Estado.

Elementos Próprios:
devem ser utilizados sempre que possível quando o 
fato gerador da despesa tiver ocorrido no exercício.

REGRA GERAL

procurar utilizar o elemento 
próprio, as exceções seriam os 
elementos 92 (obrigatoriamente 
quando o fato gerador ocorrer 
em anos anteriores) e 93 
(utilizados para indenizar 
terceiros).

Nº 1

Quando utilizar os 
elementos 92 (DEA); 

93 (restituições e 
indenizações) ou o 
próprio elemento da 
despesa (36, 39, etc.)



Exemplo 
prático!!!

contabilidadegeral.seplan.rn@gmail.com

Quaisquer 
dúvidas, entrem 
em contato com a 
Coordenadoria de 
Contabilidade do 
Estado, por meio 
do e-mail:

Um órgão contrata uma prestação de serviços
de limpeza para o período de janeiro a
outubro, empenhando a respectiva despesa no
elemento próprio 39 (serviços de terceiros –
pessoa jurídica).

Em novembro, a entidade não renova em
tempo o contrato, e a empresa contratada
mantem a prestação de serviços sem o suporte
orçamentário. Somente em dezembro é
realizado novo contrato, regularizando a
situação.

Sem deixar de considerar os impactos legais, a
entidade deve empenhar a despesa relativa à
prestação de serviços em novembro (dentro
do exercício), realizada sem contrato, no
elemento próprio que retrate a prestação de
serviços, ou seja, no elemento 39. Nesse caso,
NÃO deve ser utilizado o elemento 93, pois a
despesa está sendo paga diretamente à empresa
contratada por conta de uma relação
contratual, mesmo observado que a relação
contenha vícios de legalidade e que se
saliente o dever dos mesmos serem sanados.
Caso tal despesa venha a ser empenhada no
exercício seguinte à prestação de serviços,
utilizar-se-á o elemento 92.


