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Árvore - SIAFI 

Calendário Contábil 

Comúnica 

Equações 

>ATUFECMES  Atualiza Calendário Fechamento  
>CALENDARIO Consulta Calendário              
>CONFECMES  Consulta Calendário Fechamento  

>CONGRUPO   Consulta Grupo de Ug's         
>CONMSG     Consulta Mensagem              
>CONRECMENS Consulta Mensagens Recebidas  
>EXCGRUPO   Exclui Grupo de Ug's           
>EXCMSG     Exclusão de Mensagem           
>IALGRUPO   Inclui/Altera Grupo de Ug's    
>INCMSG     Inclui Mensagem                                                          

>BALANCETE  Balancete Contábil                 
>BALANORC   Consulta Balanço Orçamentário
>BALANSINT  Balanço Sintético por Órgão       
>CONBALANUG Consulta Balanço Sintético UG
>CONRAZÃO   Consulta Razão por C. Contábil
>DIARIO     Consulta Diário contábil                                                                              

>CONCONTIR  Consulta Contas Irregulares         
>CONEQCONT  Consulta Equação Equilíbrio Cont    
>CONGERAREL Cons. Param. P/ Geração Relat.      
>CONINCONS  Consulta Inconsistência-Outros      
>CONPARINC  Consulta Parâmetros De Inconsistência

>CONARQSOF  Consulta Dados da Fita Sof      
>CONPROCBT  Consulta Resultado Proc. Batch
e regulariza Dados Rejeitados.                                    

Auditoria 
Rol de  

Responsáveis

>ATUAGENTE  Atualiza Agente Responsável  
>CONAGENTE  Consulta Agente responsável 
>CONNATRESP Consulta Nat. de responsabilidade

Importação 

Convênio 

>ALTUGCONV  Altera UG de Convênios             
>ATUCONV    Atualiza Dados do Convênio         
>ATUPRECONV Atualiza Pre-Convênio              
>CONCONV    Consulta Convênio                   
>CONMOTIVO  Consulta Motivo Inadimplência  
>CONPRECONV Consulta Pre-Convênio              
>CONTIPCONV Tipo Consulta de Convênio          
>CONVERCONV Converte Pre-Conv. Em Convênio
>EXECCONV   Executa Convênio                    
>IMPEXTRATO Imprime Extrato De Convênio       
>INCADITIVO Inclui Aditivo De Convênio                                      

Impressão 

IMPCOMPRET Imprime Comprovante DARF
IMPNE      Imprime Empenho - CMA             
IMPOB      Imprime Ordem Bancária            
IMPRELOB   Emite Relação-RE/Relatório-RT
                                            

Disponibilidades 

> ATUREMOB Atualiza Liberação OB Reserva  
> CONREMOB Consulta Liberação de OB Reserva

Usuários 

> LISTAUSUG Lista Usuários da UG
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Entradas 

>ATUAGENDOC Atualiza Agenda de Documentos
>ATUCRONOG  Atualiza Cronograma de Empenho
>ATUDESCEMP Atualiza Descrição de Empenho
>ATULB      Atualiza Lista de Banco          
>ATULC      Atualiza Lista de Credores       
>ATUPE      Atualiza Pre-Empenho             
>ATUPREDARF Atualiza Predarf                 
>ATURECDICR Atualiza Recolhedor DICR         
>CANDARF    Cancelamento de DARF             
>CANGPS     Cancelamento de GRPS                
>CANOB      Solicita Cancel. OB Cta Única  
>CANREL     Cancela Relação (RE)           
>DETAORC    Detalhamento Orçamentário      
>NB         Nota de Bloqueio               
>NC         Movimentação de Credito        
>ND         Nota de Dotação                
>NL         Nota de Lançamento Por Evento  
>NSSALDO    Extingue/Transfere Saldos      
                                           

>PE         Efetua Pre-Empenho  
>PF         Nota de Programação Financeira      
>PREDARF    PREDARF        
>ATUDOMCRED Atualiza Domicílio Banc.Credor     
>ATUCREDOR  Atualiza Credor          
>ATUUG      Atualiza UG      
>ATUCODDEP  Atualiza Código Do Depósito Bancário 
> GPS Guia da Previdência Social 
> GSE Guia do Salário Educação 
> NE   Nota de Empenho 
> OB   Ordem Bancária 
 

Árvore - SIAFI 

Consulta 

>CONAGENDOC Consulta Agenda de Documentos        
>CONCODDEP  Consulta Depósito Bancário           
>CONDAR     Arrecadação Financeira - Dar         
>CONDARF    arrecadação Financeira - Darf        
>CONDOC     Consulta Documento                   
>CONGPS     Consulta GPS                         
>CONGR      Consulta Guia de Recebimento         
>CONLB      Consulta Lista de Banco              
>CONLC      Consulta Lista de Credores           
>CONLIMINEC Consulta Limite Empenho Contra-Entrega
>CONLIMIOBP Consulta Valor Limite da Obp      
>CONNC      Nota movimentação de Crédito      
>CONND      Consulta Nota de dotação          
>CONNE      Nota de Empenho                   
>CONNL      Consulta Nota de lançamento       
>CONNS      Nota lançamento de Sistema        
>CONNT      Consulta Nota de Compensação      
>CONOB      Consulta Ordem Bancária           
>CONPE      Consulta Pre-Empenho              
>CONPF      Consulta Nota Prog. Financeira  
>CONRELOB   Lista relação/Relatorio-Rt    
>CONRELPEN  Consulta Relações Pendentes      
>RELOBPNIMP Relaciona Ob Pag Não Impressas   
                                               

>CADIN      Cad. Inf. Credito Não Quitado 
>CONCREDOR  Consulta Credor            
>CONUG      Consulta UG       
>CONBANCO   Consulta Banco                    
>CONPTRES   Consulta PTRES   
>CONUO      Consulta UO 
>CONLICIT   Consulta Limite Licitação NE   
>CONCONTA   Consulta Plano De Contas  
>CONEVENTO  Consulta Evento 
>CONDOMCRED Consulta Domicílio Bancário Credor        
>CONGRFONTE Consulta Grupo de Fonte de Recursos  
>CONFONTE   Consulta Fonte por Código    
>CONLP Consulta Lista dos Processos Judiciais 
>CONRB     Consulta Lista de Beneficiários 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Este manual contém rotinas de execução e contabilização dos atos e fatos gerados pela aplicação 

dos recursos da União sob a responsabilidade dos ordenadores de despesa das Unidades Gestoras dos 

Núcleos estaduais vinculados ao Fundo nacional de Saúde - Ministério da Saúde da gestão Fundo – 

25901. 

A necessidade deste teve como base o grande número de dúvidas solicitadas junto a esta setorial 

contábil pelos executores do setor financeiro e contábil dos Núcleos Estaduais, as informações aqui 

prestadas foram extraídas na sua maioria do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e da 

Legislação vigente, bem como da nossa experiência profissional na área da administração financeira e 

contábil do serviço público. 

Sua finalidade é buscar a padronização e uniformização dos procedimentos nos registros 

contábeis junto a todos os núcleos do Ministério da Saúde integrantes do Sistema SIAFI. 

Tem como objetivo subsidiar os ordenadores de despesas seguindo as rotinas do sistema SIAFI 

visando a agilização na execução das rotinas, o aumento de produtividade, melhor aproveitamento dos 

recursos humanos, do sistema, e autonomia do usuário na solução dos  problemas próprios da execução. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O Manual de Rotinas, confeccionado pela Coordenação de Contabilidade, é um material de apoio 

que subsidia a utilização do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 

Dividido em vinte e três capítulos , aborda itens como as Rotinas de Execução, Contabilização d as 

Despesas e Prestação de Contas. 

O primeiro capítulo apresenta o sistema SIAFI, seguido pelos capítulos de Documentos do SIAFI, 

Tabela de Eventos e Plano de Contas. 

Constam do capítulo seguinte as Rotinas de Execução, Análise e Acompanhamento de Balanço,  

Conformidade Diária e Documental, Rol de Responsáveis, Suprimentos de Fundos, Cartão de Crédito 

Corporativo, Contratos, Empenho com Garantia de Pagamento, Restos a Pagar e Programação Financeira. 

Em seguida apresentamos a Contabilização das Despesas, iniciando com a apropriação da   Folha 

de Pagamento, Consignações e Obrigações,  Diárias , Material de Consumo, por meio dos Relatórios de 

Almoxarifado e de Bens Móveis, RMA e RMB e Material Permanente, Despesas com Passagens e 

Locomoção, Serviços de Terceiros e Despesas de Exercícios Anteriores. 

O vigésimo segundo capítulo é dedicado à abordagem do item Convênios. 

O módulo Tomada de Contas Anual é especificado no último capítulo do presente manual 

encerrando os temas analisados. 
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Capítulo 1 

Sistema SIAFI 

1.1 Conceituação - Conforme Manual – Item 02.08.01 

 
O SIAFI é um sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e contábil da União, pelo uso de terminais instalados, em todo o Território 

Nacional e em alguns países, no exterior. 

O SIAFI está instalado na Rede SERPRO de computadores. Para atender Estados e Municípios foi 

criado o SIAFEM. 

O SIAFI descentraliza a entrada e a consulta de dados procura realizar a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial de forma integrada, minimizando os custos, a par da eficiência e eficácia na 

gestão dos recursos alocados no Orçamento Geral da União. 

Centraliza e uniformiza o processamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil, envolvendo a participação dinâmica das unidades centrais, setoriais e seccionais de controle e 

das unidades gestoras executoras, com a supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuízo da 

subordinação hierárquica ministerial. Não há prejuízo da gestão, com o processamento centralizado, visto 

que o Sistema não introduz qualquer rigidez ou restrição à realização das despesas pelas unidades 

gestoras executoras. 

a) Os objetivos do SIAFI podem ser divididos em dois aspectos:  

I  -  Caráter Geral; e  

II - Caráter Específico; 

I - Objetivos de Caráter Geral: 

• Prover os Órgãos Centrais, setoriais, seccionais e executores de mecanismos adequados 

de registro e controle diário da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil; 

• Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos 

recursos do Tesouro Nacional; 

• Integrar e compatibilizar as informações disponíveis nos diversos órgãos; 

II - Objetivos de Caráter Específico: 

• Centralização da execução orçamentária e  financeira,  permitindo a padronização dos 

métodos e rotinas de trabalho, com benefícios sensíveis para a regulação dos procedimentos, 

disseminação de conhecimentos e execução dos trabalhos; 

• Conservação da individualidade das disponibilidades dos recursos do Caixa do Governo 

Federal, mesmo com a unificação, a través do registro, no SIAFI, dos limites financeiros de cada Unidade 

Gestora, Fundo ou Entidade Supervisionada. 
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1.2 Amplitude do Sistema                                                                               

O SIAFI abrange desde o registro do orçamento inicial da receita e despesa em todas as UG até a 

emissão das demonstrações  contábeis  mensais  e  anuais, além dos procedimentos  específicos de 

encerramento e abertura de exercício.                      

As propostas orçamentárias são elaboradas pelas UG a partir dos objetivos e das metas definidas 

para o exercício seguinte, consolidadas em nível de Órgão pelas COF e remetidas a SOF, que gera a 

proposta orçamentária da União. Após a avaliação, que pode redundar em remanejamentos e cortes,  e  

de  acordo com a Lei Orçamentária Anual, o orçamento da união é aprovado  pelo  Congresso e publicado 

no Diário Oficial da União.                                                                                                                   

Após tal aprovação, a SOF gera os arquivos com as informações das dotações orçamentárias 

aprovadas para os órgãos, e que são remetidos a STN para registro no SIAFI.                                                                                                            

De posse das informações registradas no sistema, as COF definem os limites orçamentários  das 

UG sob  sua  jurisdição  e  procedem  a  descentralização e transferência dos créditos,  permitindo,  

assim,  que  se  inicie  a  execução orçamentária.                                                                                                                                          

As UG passam então a firmar contratos para aquisição de bens  e  serviços, no sentido de cumprir 

suas metas; emite os empenhos, a partir  da  contratação desses bens e serviços, formalizando os 

compromissos financeiros assumidos com fornecedores e prestadores de serviço.                                                                                 

Uma vez efetuada a entrega do bem adquirido, ou  efetivada a prestação dos serviços 

contratados, e de acordo  com  sua  programação  financeira, a UG, de posse dos  documentos  

comprobatórios,  procede  a  liquidação  da  despesa, ou efetua o pagamento ao fornecedor 

simultaneamente a  liquidação,  encerrando-se desta   forma,   a  execução    financeira  e  realizada   

automaticamente   a contabilização dos atos e fatos praticados pela UG.                                                                                                      

A  qualquer  momento, e  possível  emitir  as  demonstrações  contábeis  e conhecer os saldos 

orçamentários e financeiros da UG.                         

Para garantir o perfeito funcionamento das  atividades  desenvolvidas  nas diversas áreas, 

existem as  unidades  setoriais,  que  representam  o  elo entre  as UG e as  STN,  com  a  prerrogativa  

de  efetuar  transações inerentes as suas  funções, tais como a descentralização de crédito,  execução 

financeira de controle e efetuar a conformidade dos registros.               

 

1.3 Modalidades de uso do Sistema pelo Órgão                                                

As modalidades de uso do Sistema são caracterizadas da seguinte forma: 

TOTAL - todos os Órgãos da Administração Direta e grande parte  dos Órgãos da administração 

Indireta utilizam o SIAFI nessa modalidade, que compreende:                                                                              

• o processamento de todos os atos e fatos  de  determinada  Unidade  pelo SIAFI, 

incluindo-se eventos de receitas próprias;                              

• a inclusão de  todas  as  disponibilidades  financeiras  da  Unidade  no conceito de Conta 

Única;                                                                                                                                   

• o processamento da contabilidade da Unidade pelo SIAFI;             

• a utilização plena dos procedimentos  orçamentários  e  financeiros  da Unidade no 
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tratamento-padrão do SIAFI, incluindo o uso do Plano de  Contas  da Administração Federal.                                                                                                                                      

PARCIAL - parte dos órgãos da  Administração  Indireta  utilizam  o  SIAFI apenas para controle 

financeiro dos recursos destinados as Unidades pelo  OGU, assim caracterizada:                                                                                      

• limitada aos recursos previstos no OGU;                                                                                                       

• não permite tratar recursos próprios da entidade;                                                                                                  

• as informações sobre os eventos realizados são tratadas em arquivos orçamentários e 

contábeis destinados exclusivamente ao registro desses eventos; 

• não substitui a contabilidade da  Unidade,  sendo necessário,  portanto, o envio de 

balancetes e balanços  para  integração  pelas  Unidades  Setoriais do Sistema;                                                                                                                                          

• permite optar, a critério do Ministério ou  órgão  respectivo,  se  suas Unidades devem ou 

não  ficar  sujeitas  aos  limites  específicos  do  OGU  na realização de suas despesas.                                                   

1.4 Formas de Acesso ao Sistema pela Unidade Gestora 

 
     As formas de acesso ao Sistema são conceituadas da seguinte maneira:      

1 - ON-LINE - permite o acesso direto ao Sistema, de aproximadamente 5.000 UG, via 

teleprocessamento, para execução das operações diárias,  tanto de  entrada quanto à consulta de dados.                          

2 - OFF-LINE - é o acesso indireto ao Sistema, por UG que não possuem  ligação com o SIAFI, e 

que tem seus registros efetuados por outras UG on-line as quais são subordinadas, chamadas UG Pólo de 

Digitação . 

As UG Pólo de digitação são unidades ON-LINE responsáveis pelo processamento e fornecimento 

das informações  enviadas  pelas UG OFF LINE de sua jurisdição, devendo portanto, disponibilizar todos 

procedimentos no que se refere:         

• Formulários - As UG  Pólo de digitação deverão encaminhar as UG OFF LINE, de sua 

jurisdição, todos os formulários utilizados por estas  unidades, na  forma impressa, contendo todas as 

instruções de preenchimento, campo a campo;        

• Fonte - As  UG  Pólo  de  Digitação  deverão  padronizar tais formulários de acordo com 

os modelos utilizados no capítulo 02.05.00, bem como as  instruções de preenchimento contidas nos 

assuntos das transações correspondentes.         

 1.5 Conceitos Básicos                                                                           

Para o entendimento e utilização plena do SIAFI, tornam-se necessários  os  conhecimentos e 

famíliarização, por parte dos usuários, da estrutura básica do  Sistema, com a compreensão dos 

correspondentes conceitos, esses conceitos podem ser consultados através da transação >CONMANMF, 

seção 01.04.00 – Glossário.  Abaixo listamos alguns conceitos para melhor compreensão do Sistema 

SIAFI.                                                                               

Programa de Trabalho  (PT) - Estrutura  codificada  (funcional  programática) que permite a 

elaboração e a  execução  orçamentária, bem como  o  controle  e acompanhamento  dos planos   

definidos   pela  Unidade   para  um  determinado período para consultar  transação >CONPT.                                                              
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Programa de Trabalho Resumido (PTRES) - Corresponde à codificação resumida do Programa 

de Trabalho, de forma a facilitar e agilizar sua utilização, sobretudo quanto às consultas  no SIAFI. Essa 

codificação e atribuída automaticamente pelo Sistema para  cada  Programa  de Trabalho. A transação > 

CONPTRES fornece a vinculação  de  cada  PTRES,  dada  uma variável do Sistema. 

Fonte de Recursos (FR): Indica a origem dos recursos orçamentários transferidos para o  órgão  

e destinados a manutenção das atividades programadas.  A  transação  > CONFONTE   fornece a relação 

das fontes existentes. 

Plano Interno (PI): É o instrumento de planejamento e de  acompanhamento  das  ações  do  

Órgão, usado como forma de  detalhamento  do  Projeto  ou  Atividade,  de  uso  exclusivo  de  cada  

Ministério  ou  Órgão.  Um   Plano   Interno   tem   como características principais: 

a) especificar  quais  PROJETOS  ou  ATIVIDADES  deverão  ter  seus   créditos detalhados; 

b) a Unidade Setorial de Orçamento  do  Ministério/Órgão  é  responsável  pelo registro na 

Tabela de Plano Interno dos códigos de "PI" usados;  

     c) os códigos de Plano Interno poderão ter até 11 posições alfanuméricas.      

- O SIAFI, criticará a entrada de dados, ou seja, só aceitará a entrada com o  código  do Plano 

Interno correto.                                                         

- Para os  Órgãos  que  utilizam  o  Plano  Interno,  o  crédito  será acompanhado do 

detalhamento do referido Plano, em valores. 

Transação: É o conjunto  de  procedimentos  inter-relacionados  que  permite  a interação do 

operador de terminal (em vídeo) a equipamentos de computação, com a geração de telas que servem 

para entrada, atualização ou consulta de  dados. 

As transações representam o nível  mais  detalhado  da  estrutura  do  Sistema (subdivisão dos 

módulos).                                          

Plano de Contas: O  Plano  de  Contas  consiste  em  uma  estruturação   ordenada   e 

sistematizada  das  contas  utilizadas  pela  entidade.  O  Plano  contém   as diretrizes técnicas gerais e 

especiais que orientam  os  registros  dos  fatos ocorridos e dos atos praticados na entidade. A estrutura 

detalhada do Plano de contas. 

Unidade Gestora Executora  (UGE): Unidade   que  realiza   atos   de   gestão orçamentária, 

financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em conseqüência, esta sujeito à tomada ou prestação de contas 

anual.                                 

 Gestão: Parcela   do  patrimônio   de  uma  UG   correspondente  a   e ntidade administrada pela 

mesma  Unidade  que,  tendo  ou  não  personalidade jurídica própria,  deva  ter  demonstrações,  

acompanhamento  e  controles   distintos,  caracterizada por Gestão Tesouro, Gestão Fundo e Gestão 

10.000.            

Gestão Tesouro: Parcela de  recursos  previstos  no  OGU  para  os  Órgãos da  Administração 

Direta, sendo a principal Gestão desses Órgãos.                  

Gestão Fundo: Parcela de recursos  que  se  destinam  a  Órgãos  e  Entidades  

Supervisionadas, para realização de determinados objetivos ou serviços  e  que  na sua transferência 
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foram registrados como despesa na Gestão Tesouro.         

Unidade Gestora "OFF-LINE": Unidade que  não  possui  condições  técnicas  de acesso ao 

SIAFI. Para  dispor de informações esta UG se utiliza de sua Unidade Pólo de Digitação.    

Unidade Gestora "ON-LINE": é aquela que tem acesso direto as informações  do SIAFI, seja 

para consultas  ou  para  entrada  de  dados,  por  seus  próprios operadores. 

Unidade Gestora Pólo de Digitação: Unidade responsável pela entrada  de dados e pelo 

fornecimento das saídas necessárias as UG "off-line" de sua jurisdição. 

Unidade Gestora Responsável   (UGR): Unidade  que  responde  pela  realização da parcela 

do programa de trabalho contida num crédito.                  

Unidade Gestora Setorial de Auditoria: Unidade responsável, perante um Órgão, pelas 

funções de auditoria das UGE a ele vinculados                            

Unidade Gestora Setorial de Contabilidade: Unidade  responsável  pelos  dados contábeis  

apresentados  pelas  UGE  a  ela  jurisdicionadas.  De  acordo  com IN/DTN/MEFP n. 05 de 23 de junho 

de 1992.                                      

Unidade Gestora Setorial Financeira - Unidade que exerce supervisão  dos  atos de 

programação  e de execução financeira de  uma  UG. Cada  Órgão  poderá  ter somente uma setorial de 

programação financeira que será indicada  no  cadastro de Órgão.                                                                     

Unidade Gestora  Setorial  Orçamentária: Unidade que  exerce  supervisão funcional dos atos 

de execução orçamentária de uma UG. Cada  Órgão  poderá ter somente uma setorial orçamentária que 

será indicada no cadastro de Órgão.      

Unidade Orçamentária: Unidade da Administração Direta a que  o  Orçamento  da União 

consigna dotações específicas para a realização de seus  programas  de trabalho  e  sobre  os  quais  

exerce  o  poder  de disposição. 

 

1.6 Segurança do Sistema 

 

 O  acesso  para  registro  de  documentos  ou  para consultas no SIAFI somente  será autorizado  

após  o  prévio  cadastramento  e  habilitação  dos usuários. Para  viabilizar  este  cadastramento, cada  

Órgão  da Administração Direta  do  Governo Federal deve indicar, formalmente, a Secretaria do Tesouro 

Nacional um servidor e seu substituto, para serem os responsáveis pelo processo de cadastramento dos 

usuários do sistema no âmbito do respectivo órgão denominados cadastradores de órgão, de acordo com 

os procedimentos estabelecidos na presente Instrução Normativa.  

Os  Servidores  indicados para serem os Cadastradores de Órgãos devem, preferencialmente, 

estar  lotados nas Unidades responsáveis pela Contabilidade analítica  dos  Órgãos, por  estarem  mais  

familiarizados com a utilização do sistema.   Os   Cadastradores   de   Órgãos   devem   estar   

conscientes   da responsabilidade  de  cumprir fielmente as determinações relativas à segurança do 

processo de cadastramento de usuários, assim como do uso do Sistema como um todo, de  forma  a  

garantir a integridade e o controle dos dados referentes à   gestão  orçamentária, financeira, patrimonial  

e contábil no âmbito do Governo  Federal. 
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São considerados como Órgãos da Administração Direta do Governo Federal, para efeito do 

estabelecido no item anterior e cadastramento no sistema: 

• os Ministérios, 

• o Ministério  Público,  

• a   Advocacia  Geral  da  União, 

• os  Tribunais  do  Poder Judiciário,  

• as  Casas  do Poder Legislativo e  

• as Secretarias da Presidência da República. 

1.7  Padrão de Tela                                                             

As  telas  são padronizadas quanto ao formato e as PF.  A  regra  de PF  aparecerá na penúltima 

linha da tela. Em cada tela aparecerão, na régua de PF, apenas as PF disponíveis para a tela.     

1.7.1 PF de uso padrão:    

PF1=AJUDA - Utilizada com cursor posicionado em um campo, apresenta texto explicativo  

referente  ao  campo.  Utilizada  com  cursor  posicionado  fora  dos  campos, apresenta texto que explica 

a utilização da transação. O  texto  da  transação   também pode ser obtido teclando PF1 na tela  de  

opção  de  transações  com  o   cursor posicionado na transação desejada.                                      

PF2=POSICIONA - Utilizada nas janelas. Apresenta a linha onde esta posicionado  o  cursor   

como primeira linha.                                                           

PF3=SAI - Saída da transação. Substitui a PA1.                                      

PF5=IMPRIME -  Requisita serviço de impressão.                                           

PF7=RECUA - Provoca a apresentação da página anterior a atual  nas transações do tipo LISTA. 

Utilizada em janelas, recua um quadro.                                 

PF8=AVANCA - Provoca a apresentação da página seguinte a atual  nas transações do tip 

LISTA. Utilizada em janelas, avança um quadro.                                

PF12=RETORNA   - Provoca o retorno à tela anterior na transação. Substitui a PA2.         

1.7.2 PFS de uso específico, dependendo do Módulo:                   

- TABELAS:                                                       

PF2=DETALHA - Provoca a apresentação de todos os dados de uma chave. Nas telas de 

solicitação de consulta, o usuário deverá informar a chave desejada e teclar PF2. Nas telas de relação 

(lista das  informações  consultadas),  o  usuário  deverá posicionar o cursor na linha da chave desejada 

e teclar PF2.                                                                                 

PF2=CONTINUA - Provoca a abertura de uma nova tela, para que o  usuário  possa  informar  

mais linhas.                                                                   

PF4=CÓPIA  - Permitida na transação de  atualização,  apenas para algumas  tabelas.  A  chave 
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a ser copiada será informada na tela de solicitação, no campo  reservado  para a numeração automática. 

A opção será sempre INCLUSAO.                     

PF4=ATUALIZA  - Permitida na transação de consulta,  provoca a migração para a  transação  

de atualização. Nas telas de consulta detalhada, migra para a  atualização  do código que esta sendo 

consultado.                                              

Nas telas de relação,  o usuário deverá posicionar o cursor  na linha  do código desejado. Esta PF 

é disponibilizada apenas para os usuários  que  estão habilitados pela SENHA na transação de atualização 

da tabela.                  

PF6=PESQUISA - a pesquisa do termo informado, nos títulos referentes aos códigos tabelados.  

Apresenta a relação dos  códigos  que  possuem  em  qualquer  posição  do título, o termo informado.                                                    

1.7.3 Módulo CONFORMIDADE: 

Será permitida na tela de opção e nas telas de relação, sempre que houver na tela a seguinte 

informação:                                                 

• para conformidade diária                     - UG/Gestão/Dia/Mês            

• para conformidade contábil de UG        - UG/Gestão/Mês                

• para conformidade contábil de ORGÃO  - Órgão/Gestão/Mês                                                                                         

Nas relações, será mostrada a consulta detalhada.                         

Na consulta detalhada, será mostrada a consulta da tabela de restrição.   

Na consulta sintética, será mostrada a relação de documentos do dia  para um tipo (NL,OB..).                                                            

Na consulta analítica, será mostrada a consulta detalhada do documento.   

• para conformidade diária                 - UG/Gestão/Dia/Mês            

• para conformidade contábil de UG    - UG/Gestão/Mês                

• para conformidade contábil de Órgão - Órgão/Gestão/Mês             

Valem as mesmas observações feitas para tabelas.                       

PF6=QUANTIFICA  - Será permitida, possibilitando ao usuário ver a quantidade  ao  invés  da  

relação. Pode ser a quantidade de dias, de documentos de UG/Gestão, de  Órgão/ Gestão.                                                                       

1.7.4 Para cadastramento de Documentos                                       

PF2=CONTINUA - Provoca a abertura de uma nova tela, para que o  usuário  possa  informar 

mais linhas de evento.                                                         

Permitida nas telas de  entrada  de  dados  dos  documentos,  quando  ela contiver menos de 12 

linhas de evento.                                                                                                               

 
PF4=CÓPIA  - Permitida apenas na primeira tela do documento.                           

• UG e gestão emitente  e  o  número  do  documento  tem  que  estar  informados;                                                 
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• O documento tem que existir                                        

• O operador pode copiar apenas documento de sua UG ou documentos de  UG's que tem o 

operador como pólo.                                  

Provoca a cópia de todos os dados do documento  (com exceção dos  campos "valor" e "número 

do documento”).  

PF6=LIMPA - Apaga os dados da tela a partir da linha do posicionamento do cursor.    

Permitida nas linhas de evento dos documentos.                           

1.8 Padrão de Transações de Tabelas                                           

Existirão até 3 transações para cada tabela :                            

ATUALIZA  - Permite a atualização dos dados de uma tabela, possibilitando as opções  de:                                                      

• INCLUSÃO                                                          

• ALTERAÇÃO                                                         

• EXCLUSÃO                                                          

• REINCLUSÃO                                                        

Para as tabelas do SIAFI, a exclusão é lógica.  Um código excluído não deve ter vínculos com 

outros dados do sistema. Vai existir um processo batch que eliminará os códigos excluídos que  não  

possuem vínculos. Antes da execução deste processo, a opção de REINCLUSÃO é permitida. 

Para as tabelas do PROGORCAM a exclusão é física, não existindo  a  opção  de REINCLUSÃO.                                                                

As transações de REINCLUSÃO permitem atualização dos dados.          

A opção que esta sendo executada será identificada nas telas  de  entrada  de dados, no campo 

OPÇÃO.                                                      

CONSULTA - Permite a consulta aos dados de  uma  tabela, agregando as opções de:                                                              

• CONSULTA DETALHADA                                                 

• CONSULTA RELAÇÃO                                            

A consulta detalhada pode ser obtida  a  partir  da  tela  de  opção  das   consultas ou a partir das 

telas de relação, com a utilização da PF2. A consulta de  relação  será  obtida  pressionando  ENTER  após  

a  opção informada. Todas as opções hoje existentes, que forem avaliadas  pelo  usuário  como 

necessárias,  serão colocadas,  na medida do possível, em uma única tela de opção.                                                           
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Telas SIAFI - Identificação 

 
 
 
  

Telas SIAFI – Opções de Sistema 
 

 
 

Telas SIAFI – Confirmação da Identificação 
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Transações: 

Para que o usuário conheça todas as transações que pode realizar, bastar digitar “Transação” e 

teclar enter, a seguir serão listados todas as opções disponíveis ao seu nível de usuário. 

 
Transações SIAFI: linha comando: transação e tecle enter 

 

 
 

 Lista todas as transações as quais o usuário tem acesso. 
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Tipos de consulta exemplo:  

> Conrazão – consulta o razão das contas contábeis 

 

 
 

Tipos de consulta exemplo: 

> Balancete – consulta o Balanço das Unidades 
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Capítulo 2 

Documentos do SIAFI 

 
2.1 Pré–Empenho 

   
Transação: > PE - Conforme Manual SIAFI - 13.04.35 

 

Finalidade                                                                 

                                                                

De posse dos créditos orçamentários, a UG pode emitir pré-empenho para reservar créditos 

orçamentários em favor dela mesma ou tendo  como  favorecido outra UG/Gestão, nos casos em que a 

despesa a ser realizada cumpra  etapas com intervalos de tempo desde a decisão administrativa a té a  

emissão  da  Nota de Empenho. Conclui-se que o pré-empenho não é um fim e  sim  um  meio,  pois sua 

emissão, a princípio, precede uma Nota de Empenho, no entanto pode ser anulado ou reforçado. Antes 

de emitir o pré-empenho, usando a transação >PE,  o usuário  deve consultar o saldo da conta contábil  

2.9.2.1.1.00.00 - CRÉDITO  DISPONÍVEL  na célula  da  despesa  que  se  deseja  pré-compromissar,  

através  da transação >BALANCETE.                                                                     

Permite  registrar  créditos   orçamentários   pré-compromissados,  para atender objetivos 

específicos, nos casos em que a  despesa  a  ser  realizada, por suas características,  cumpra  etapas  

com  intervalos  de  tempo  desde a decisão administrativa até a efetivação da emissão da NE.  

 
1ª Tela:>PE  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

2ª Tela – PF1=ajuda, lista as espécies de pré-empenho. 
 

 
 

  3ª tela – Pré-empenho  - refere-se a finalização da operação, o item data limite 

identifica  a data limite para  registro  do   empenho  a  ser  relacionado ao pré-

empenho, a observação/finalidade diz respeito a descrição do objeto do empenho, é 

necessário preencher todos os itens (esfera, PTRES, fonte, ND, UGR, PI e Valor) de 

forma correta, pois esse documento será utilizado quando da emissão da Nota de 

Empenho.      

                                                                                                                                                        

                                                                        
 

 
2.2 Nota de Empenho 

 
Transação >NE - Conforme Manual SIAFI - 13.04.28 

 

 Finalidade 

                                                                               
      Permite registrar o comprometimento  de  despesa,  bem como casos em que se faça 

necessário o reforço ou a anulação desse compromisso.  
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1ª Tela – Identifica a UG/Gestão emitente do documento.  

      

Para saber a  espécie de empenho teclar PF1=ajuda.  
 

2ª Tela 

 

3ª Tela – Documento de Referência (nº e UG/Gestão) 
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O documento de referência é relativo a  informação e depende do tipo de empenho selecionado 

no item espécie de empenho: 

1 - Empenho de despesa (item não obrigatório); 

2 e 3 -  Reforço ou Anulação de empenho (informação obrigatória); 

7 e 8 - Corresponde ao número do empenho original (informação obrigatória), tipo NE;  

4 e 5 – Cancelamento ou estorno de cancelamento de RP (informação obrigatória)        

Corresponde ao número do empenho de RP, o  ano tem  que ser imediatamente anterior ao do sistema, 

Tipo 'NE'; 

6   - Empenho referente a pré-empenho (informação obrigatória). Corresponde ao número do 

pré-empenho, o  ano tem que ser o ano do sistema, tipo 'PE'.              

4ª Tela  - Refere-se a finalização da operação: 

 

• Favorecido pode ser (CNPJ, CPF, UG, IG);  

• Observação/finalidade esclarece os motivos pelos quais o documento foi gerado. 

• Esfera Orçamentária: informar o código da esfera na qual está  consignado o orçamento. 

 

(1) Orçamento Fiscal: Referente aos poderes da União, seus fundos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 

(2) Orçamento da Seguridade Social: Abrange todas as entidades e os órgãos a eles vinculados, 

da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público. 

- PTRES corresponde  ao  relacionamento entre UO e PT. Se você desejar, informe UO e PT, e o 

PTRES correspondente será obtido.           

PTRES Consulte CONPTRES. 
 

UO: (Identifica a repartição a que o Orçamento da União consigna dotações específicas - Consulte 

a CONUO).                                   

PT: (Identifica as ações diretas ou indiretas do Governo,  Estado, Município ou Entidades  

Privadas. Consulte CONPT).                                                      

Fonte - Identifica  a  origem  dos   Recursos Orçamentários.              

ND – Natureza de Despesa - Agregados de níveis da estrutura do Plano de Contas, que 

identifica os gastos orçamentários.   
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UGR - Identifica a  Unidade  Gestora responsável pela realização de parte do programa de  

trabalho por ela descentralizada. Consulte >CONUG. 

PI – Plano Interno - Identifica o detalhamento  orçamentário próprio de um órgão; 

Valor - Identifica o valor do evento a ser contabilizado;            

Tipo - Tipo de Empenho: 1 - Ordinário;    3 - Estimativo;   5 - Global.       

 
 

       1. Ordinário – Empenho de Despesa cujo montante da despesa pode ser determinado e não está   
sujeito a parcelamento. 

3. Estimativo – Empenho da Despesa cujo montante não se pode determinar. 

5. Global – Empenho da despesa cujo montante pode ser determinado e está sujeito a 
parcelamento. 

 
 

Amparo -  Identifica a lei ou o decreto lei que regulamenta o documento. 

Inciso - Identifica o inciso 

 Processo 

 - Identifica o número do processo.          

 
Município Beneficiado  - Pesquisa Município > Conmun 
                          
MUNICÍPIO: ____             

TERMO DO TITULO: _______________ 

Pagamento Contra Entrega - informar  o  indicador  de Pagamento Contra Entrega que  dirá 

qual Unidade fixará o limite para esse  pagamento,  caso essa espécie de empenho se aplique; campo 

numérico de uma posição, sendo:                   

 0 - NÃO SE APLICA;                                      

 1 - FIXADO PELA STN;                                    

 2 - FIXADO PELA PRÓPRIA UG.                                                           

Modalidade de Licitação – Art. 22 da Lei 8.666/93                   

  01 - Concurso               

  02 - Convite                

  03 - Tomada de Preço        

  04 - Concorrência           

  06 - Dispensa de Licitação  

  07 - Inexigível             

  08 - Não se Aplica          

  09 - Suprimento de Fundo    

  11 - Consulta               

  12 - Pregão                 

Transação >CONLICIT - Consulta Limite Modalidade de Licitação.         

Conforme Manual SIAFI item - 21.25.02.                                                                                                                                                             
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      Permite consulta a tabela de códigos de modalidade de licitação e valor limite, quando 

informados código e inciso para a respectiva modalidade.  Podem consultar todos os usuários habilitados.                                                                 

Modelo e Instruções de Preenchimento 
 
  1ª Tela 
 

                                                                                                               
 

2ª Tela 
                                                                                                          

 

1- Modalidade Licitação - informar código da modalidade de licitação a ser pesquisada; caso não 

tenha o código, teclar ENTER.                                                                      

2 -Inciso - informar o inciso atinente à modalidade de licitação a ser pesquisada;           

 Modalidade Licitação - informar a Modalidade de Licitação.      

            (02) - CONVITE; 
            (03) - TOMADA DE PREÇO; 
            (06) - DISPENSA DE LICITAÇÃO; 
            (09) - SUPRIMENTO DE FUNDOS.              
                                                                                

Inciso - informar inciso da respectiva modalidade;                                                                               

 

Roteiro de Utilização                                                                          

Esta transação permite as seguintes combinações:                                                          
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Caso queira obter a lista completa dos valores limite com as modalidades e incisos permitidos 

nesta TRANSACÃO não precisa ser preenchido o campo (1) apenas tecle ENTER. Será  listado a partir da 

primeira modalidade de  licitação X inciso existentes.                                                                                                                 

 Informar MODALIDADE DE LICITAÇÃO + INCISO + ENTER, para obter o valor limite utilizado 

para aquela modalidade pesquisada. Será listado a partir da primeira modalidade de licitação existente.                                   

Informar MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO  +  ENTER, para obter o valor do  limite  utilizado  para 

aquela modalidade pesquisada. Será listado a partir da primeira modalidade de licitação existente.                                                                                                                 

Desejando conhecer a data de início da vigência do valor limite, basta colocar o cursor na 

modalidade disponível e teclar PF2.                                                                                                                                                                           

Origem do Material                                              

  1 - Origem Nacional                           

  2 - Material Estrangeiro adquirido no Brasil  

  3 - Importação Direta   

 
Código de UF – UF Beneficiada 

 
 
2.2.1 Análise do Saldo dos Empenhos 

 
Saldos dos Empenhos                                                                                

 O usuário necessita controlar os saldos dos empenhos a fim de providenciar reforços ou 

anulações antes de proceder às liquidações e/ou aos pagamentos das despesas;                                                                         

Empenhos a Liquidar                                                                              

Para acompanhar os saldos dos empenhos para liquidação, verificar a transação BALANCETE  da  

conta    2.9.2.4.1.01.01   -  EMPENHOS  A  LIQUIDAR, preencher os campos UG - GESTÃO – MÊS - 

CONTA CONTÁBIL e teclar <ENTER>, e <PF4>  na tela seguinte,  a   qual  listará  todos  os  empenhos  

por  número  com  seus respectivos favorecidos e saldos prontos para serem liquidados por meio  de NL 

ou de OB;                                                                                                                                                    

Para verificar o razão de uma  NE  específica,  ainda  na  transação BALANCETE, posicionar o 

cursor ao lado do número da Nota de Empenho desejada e teclar <PF2>, obtendo todos os lançamentos 

contábeis ocorridos nesta NE  desde inclusive seu saldo disponível para liquidação;                                                                                                           

Para consultar um documento específico dentro do razão de uma  NE, o usuário deve posicionar o 

cursor ao  lado  do   documento  desejado  e  teclar <PF2>; e                                                                                                 

Para consultar o saldo de uma NE específica, o usuário deve utilizar a   transação  CONRAZÃO  da  

conta  2.9.2.4.1.01.01  -  EMPENHOS  A  LIQUIDAR, preenchendo a conta corrente com o número da NE 

desejada, e escolher uma opção de consulta.                                                                   

 Empenhos Liquidados                                                                              

Se a UG quiser obter os saldos dos empenhos que já foram liquidados, utilizar a transação  

BALANCETE, teclar  <ENTER>  e  na  tela  de  resultado teclar <PF4>, da conta 2.9.2.4.1.01.02 - 

EMPENHOS LIQUIDADOS.                 

Empenhos Originais 

Para obter a relação de todos os empenhos  originais  emitidos  pela UG, consultar a transação 

BALANCETE,  com  a  opção  (1) DETALHADA,  da  conta 1.9.2.4.1.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS.                                        

 Empenhos de Reforço                                                                              
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Para obter a relação de todos  os  empenhos  referentes  a  reforço, consultar o BALANCETE da 

conta  1.9.2.4.1.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS.                                                                                      

Empenhos de Anulação                                                                                                                          

A relação com todos  os  empenhos  relativos  à  anulação  total  ou parcial é obtida consultando 

a transação BALANCETE da conta  1.9.2.4.1.01.09 - ANULAÇÃO DE EMPENHO.              

Empenhos por Modalidade de Licitação                                                                           

Para obter o valor de todos os empenhos emitidos por  modalidade  de licitação em uma UG, 

verificar a transação BALANCETE da conta  1.9.2.4.1.02.00 - EMPENHOS EMITIDOS POR MODALIDADE 

DE LICITAÇÃO.           

 

2.3 Nota  de Lançamento -NL 

   
Transação >NL - Conforme Manual SIAFI - 13.04.29 

                                    
Finalidade                                                             

                                                                               
      Permite  registrar  eventos  contábeis  não   vinculados   a   documentos específicos.                                                             
                                                                               
   1ª Tela 
 

 
 

 
Transação >CONNL 

Finalidade – conforme Manual SIAFI 13.03.17 

Permite consultar NL emitidas por determinada UG, conforme  os critérios de pesquisa informada.   

Roteiro de Utilização                                                      

Esta transação permite as seguintes combinações:                         

a) Informe UG EMITENTE + GESTÃO  EMITENTE + ENTER, para obter a  relação das NL emitidas 

pela UG/Gestão informada, a  partir  da  primeira  encontrada. Para detalhar (PF2), para consultar o  

espelho  contábil  do  documento (PF4);                                                                         

 b) Informe  UG  EMITENTE + GESTÃO   EMITENTE +  NÚMERO  DO  DOCUMENTO  + ENTER, 

para  obter a relação das NL, a partir  do  número  informado,  naquela UG/Gestão. Para detalhar (PF2), 

para consultar o  espelho  contábil  do  documento (PF4);                                                                                                                                       

 c) Informe  UG  EMITENTE + GESTÃO EMITENTE + NÚMERO DO  DOCUMENTO + PF2,  para 
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obter a tela  do documento  informado,  e  ainda  consultar  seu  espelho  contábil (PF4);                                                                                                                               

 d) Informe   UG EMITENTE + GESTÃO EMITENTE + NÚMERO DO DOCUMENTO  +  PF4,  para 

obter a tela do espelho contábil, para detalhar o documento (PF2);                                                                               

 e) Informe UG EMITENTE + GESTÃO EMITENTE + DATA + ENTER,  para  obter  a  relação de NL,  

na  UG/Gestão  e  data  informadas.  Pode-se  ainda,  escolher determinado   documento, para detalhar 

(PF2), para consultar espelho contábil (PF4).     

1ª Tela - CONNL 
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2.4 LC - Lista De Credores 

 
Transação >ATULC 

Conforme Manual SIAFI - 13.04.06 

 Finalidade 
 

 Permite  aos  usuários  do SIAFI relacionar de forma antecipada todos os credores  a  serem  

pagos numa determinada data, ainda que as contas bancárias dos favorecidos estejam em diversos 

estabelecimentos bancários, através de uma única  OB - Ordem Bancária de Banco,  e  tendo  como  

favorecido  o  domicílio bancário  da UG emitente.  

Permite  o fechamento (proibição de alteração) de uma Lista de Credores por um responsável ou 

substituto de uma UG.  

Permite a  criação  de  uma  Lista de Precatórios, com base nos permitir, dados incluídos pela 

transação > ATUPREC na Tabela de Precatórios.               

 
Transação:>ATULC 
 

     
 
 

UG/Gestão Emitente -  código da Unidade Gestora emitente do documento/  código da Gestão 

emitente do documento. 

Nº da Lista – informe o número seqüencial da lista que esta sendo atualizada. Para  inclusão  de 

novas   listas   de   UG   que  possuírem numeração  automática, deixar  o campo em branco.     

Seqüencial - Informe apenas quando  for  atualizar um elemento específico da lista  indicado   

pelo código seqüencial. Informe o número da lista e o código  do   seqüencial .                                       

Credor/Favorecido - Identifica o credor/recolhedor do documento, que poderá ser (CNPJ, CPF, 

UG ou IG).                  
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2ª Tela - >ATULC 

 

 
 
 

Operação  - informe A- alteração ou E- exclusão quando for  atualização  de lista.  Quando   se 

tratar  de  inclusão de uma nova lista ou de novos elementos  da lista , este campo não deverá ser 

informado.                 

Seqüencial  - campo  não disponível para preenchimento. Quando   se   tratar   de   alteração  

ou exclusão,  a   transação   apresentará o número  do  seqüencial do registro dentro do arquivo da lista. 

Quando  se tratar de inclusão este campo não será apresentado. 

Favorecido - Identifica o credor/recolhedor do documento, que poderá ser (CNPJ, CPF, UG ou 

IG).                  

Domicílio  - campo  composto  pelo  código  do  banco, agência e conta  corrente do  favorecido. 

Para consulta > ATUDOMCRED. 

Valor - Identifica o valor a ser contabilizado. 

                                                                               
Observações:                                                                   

                                                                               
1 - A  Lista de Credores  poderá  receber  inclusões  e  exclusões  desde  que observados os 

seguintes aspectos:                                              

a) a qualquer momento, caso não tenha sido indicada numa OB;                                                                                                

b) se já indicada numa OB e  se no mesmo dia da sua emissão,  ser  efetuado  o cancelamento 

desta, observando-se os procedimentos normais de cancelamento  de OB, para em seguida efetuar o 

cancelamento da Lista de Credores. Para efetivar as alterações, a  UG  deverá  emitir  uma nova Lista de 

Credores ou copiar uma Lista já  existente, procedendo-se as alterações necessárias para, e m seguida, 

emitir a nova OB e indicar a nova Lista.                                       

c) Após  o encaminhamento ao Banco, caso a  RE não tenha sido entregue, ou até mesmo  no  

momento  em  que  este documento esteja sendo apresentado ao Banco. Neste caso, a  UG deverá 

encaminhar correspondência ao seu domicílio bancário, assinada pelo Gestor Financeiro e o Ordenador 

responsável, informando  o  CPF/ CGC, o  domicílio  bancário  e o  valor  creditado  ao  favorecido, sendo 

que a importância a ser anulada não poderá ser parcial. Acatados esses procedimentos pelo Banco, os 
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recursos retornarão para a Conta Única da UG em D+1.          

2 - A Lista de Credores ao ser indicada  numa OB, não necessita ser enviada ao Banco, uma vez 

que já esta inserida na fita de encaminhamento ao mesmo,  sendo este envio feito diariamente pelo 

SIAFI.                                       

3- Se  o  Credor/Favorecido for uma IG, cuja conta-corrente esteja cadastrada no  Banco  do  

Brasil  com  CGC ou CPF, a Lista de Credores será cancelada por aquela  instituição  e devolvida a Conta 

Única da UG emitente, com o título de "favorecido incompatível".       

Transação >CONLC 

Conforme Manual SIAFI - 13.03.09 

        Finalidade 
 

Permite a consulta das listas de credores registradas em uma determinada Unidade Gestora.      

     

 

Roteiro de Utilização                                                                                                                        

Esta transação permite as seguintes combinações:                                                                                                     

a) Informe UG EMITENTE + GESTÃO EMITENTE + ENTER para obter a relação de todas as LC 

registradas pela UG/GESTÃO informada.                              

b) Informar  UG EMITENTE + GESTÃO EMITENTE + NÚMERO + ENTER  para obter a relação  de  

todas as LC originais emitidas pela UG/GESTÃO, a partir do número informado.                                                                    

c) Caso  deseje  detalhar  uma  lista específica, posicione o cursor ao lado desta e tecle PF2.                                                       

d) Caso haja uma lista enquadrada na situação de cancelada, e se deseje saber  qual  foi  o  

documento que a cancelou, detalhe a lista com PF2 e tecle PF6.                                                                                                                                        

e) Caso  deseje  obter  os  dados  de um credor/favorecido de uma lista específica,  posicionar o 

cursor ao lado desta, teclar PF2 e, após detalhá-la, posicionar o cursor ao lado do credor/favorecido 

desejado e teclar PF5.        

f) Informe UG/GESTÃO EMITENTE + NÚMERO + SEQÜENCIAL + ENTER  para obter todos  os  

registros  da  Lista  de Credores informada, a partir do seqüencial informado.                                                                    

g) Informe UG/GESTÃO EMITENTE + NÚMERO + CREDOR/FAV. + ENTER  para obter todos os 

registros para o credor/favorecido e lista informados.                

h) Informe UG/GESTÃO EMITENTE + NÚMERO OB  para obter o número da Lista de Credores 
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correspondente a OB informada.                                     

i) Informe UG/GESTÃO EMITENTE + NÚMERO + PF6,  para  obter o valor total de credores da 

Lista de Credores informada.                                    

                                                                                                                                                                     

2.5 PREDARF 

 
Transação >PREDARF 

          Conforme Manual SIAFI - 13.04.38 

Finalidade                                                                 
                                                                               

    Permite auxiliar o preparo do documento para emissão de DARF. A emissão do PREDARF será 

feita a partir dos documentos NL, OB  e  NS que utilize eventos que tenha  na  inscrição  1  o  código  da  

Receita  e  na inscrição 2 o CGC/CPF do fornecedor de bens e/ou serviços.                     

    A emissão do DARF no SIAFI poderá ser efetivada no momento da retenção  de qualquer 

tributo. Para proceder à emissão, o Sistema disponibilizará na   tela seguinte a contabilização de qualquer 

documento que tenha retenção ou  compensação após a confirmação, as seguintes opções:                              

a) emissão parcial  aqueles que forem assinalados com X; e  

b) que será recolhido quando da emissão de todos os DARF  teclar PF6.         

c) desaparecerá ao final de cada mês.             

   

           

UG/Gestão emitente - Código da Unidade Gestora emitente do documento. 

Número do Documento -  informe  o   número    seqüencial    do documento, caso se tratar de  

Órgãos  que não optaram pela numeração automática;                        

Receita - Identifica um código de receita federal (DARF); caso não  tenha  o  código,  consultar  

a transação > CONCODREC.                             

Recolhedor - Identifica o contribuinte recolhedor do  valor retido na fonte resultante de serviços 

prestados ou  por outros motivos regulamentados pela Secretaria da Receita Federal. (CNPJ, CPF, UG e 

IG). 

Origem - UG/Gestão emitente - informe o código  da  UG/Gestão  originária  do documento; 

(que gerou o PREDARF);       
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Documento - informe o número do documento de origem;                                                                                                             

Obs.: O PREDARF tem prazo de validade de 03 (três) dias úteis, excetuando-se a data a qual  foi  

gerado. Após  este  prazo,  permanecem  relacionados  até  o fechamento do mês, quando serão 

excluídos.                                     

Casos de eliminação do PREDARF:                                                                                                                            

- quando da geração do DARF;                                                   

- por ocasião do fechamento do mês; e                                          

- quando do estorno da apropriação da despesa.                               

 

2.6 DARF 

 
Transação >DARF 

          Conforme Manual SIAFI - 13.04.19 

Finalidade: 
 

Permitir o registro da arrecadação de  receitas federais efetivadas pelos Órgãos e Entidades, por meio 

de transferências de recursos intra-SIAFI entre a UG recolhedora e a Conta Única do Tesouro 

Nacional. OBS: Deve ser emitido na data do vencimento, ou até dois dias após esta.                             

1ª Tela    

                                                                                 

Data de Emissão - Identifica a  data  em  que  o documento foi emitido. 

UG/Gestão Emitente - Informe o código da Unidade Gestora emitente do documento./ Informe 

o código da Gestão emitente do documento. 

PREDARF - Informe o número do PREDARF/ PREDAR a ser copiado. 

Recolhedor - Identifica o contribuinte recolhedor do  valor retido na fonte resultante de serviços 

prestados ou  por outros motivos regulamentados pela Secretaria da Receita Federal.   (CNPJ, CPF, UG)        

Recurso - Informe  o  código  do  tipo  de RECURSO arrecadado: 

 0 - Com Transferência Financeira   (se aplica  nos  casos em que o DARF seja 



37
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

recolhido com recursos disponíveis na CTU da UG emitente);                            

 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício    (se  aplica  nos casos  em  que  o DARF 

seja recolhido sem    transferência    de   recursos financeiros, utilizando-se de cota do 

orçamento);   Tanto no caso “1” quanto no “2” a fonte de recurso a ser informada no 

campo “g” do DARF, será a fonte  do empenho da despesa, e a fonte a ser informada no 

campo (9) é a mesma fonte do empenho da Despesa.                    

  2 - Com Limite de Restos a Pagar  (se aplica  nos  casos em que o DARF seja 

recolhido    sem   transferência   de recursos  financeiros,  utilizando-se de  cota  do  

orçamento  do exercício anterior, desde que a Unidade Gestora tenha limite de Restos a 

Pagar);       

  3 - Com Vinculação de Pagamento  (se aplica nos   casos   em   que  o  DARF  seja 

recolhido   sem   transferência    de recursos  financeiros,  utilizando-se do    limite    de    

Vinculação   de Pagamento);  fonte e despesa.                                   

  4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega (se  aplica nos casos em que o 

DARF   esteja   vinculado  a  Empenho para    Pagamento   contra   Entrega, utilizando-se  

do  limite  da STN. Se houver  recursos  disponíveis  na  UG emitente,   utilizar   o   

código  de RECURSO "0");                         

  5 - Com Compensação de Receita                   

  6 - Com Vinculação de Pagamento para INSS 

 
Documento Origem -  Identifica a UG/Gestão do documento de referência e identifica   o  

documento NL,  OB,  GR,  NS  ou  NT que  originou o DARF/GPS/ DAR.                                             

Fonte de Recurso - Identifica  a  origem  dos   recursos orçamentários.      

Vinculação de Pagamento - informe   o   código  de  Vinculação  de Pagamento  caso  o  dígito  

informado  no campo 7 - RECURSO - seja 3 (COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO – pagamento contra 

entrega e/ou pagamento de RP);o código possui 3   posições; - caso não  saiba o código de Vinculação de 

Pagamento, consulte  a    transação > CONVINCPAG.                               

Processo - Identifica o número do processo.                            

Grupo de Despesa - Informe  o Código  do Grupo de Despesa, se  o   dígito   informado  no 

Campo 7  for 1 – Recurso: 

      1 - Com  Cota  do Orçamento,                                                          

        2-Com Limite de Restos a Pagar   

3 - Com Vinculação de Pagamento; 

- campo numérico de uma posição, sendo:     

1 - Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos da Dívida 

3 - Outras Despesas Correntes  

4 - Investimentos              
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5 - Inversões Financeiras      

6 - Amortização da Dívida 

Período de Apuração - Indica a data do período de apuração do DARF.                 
 
Percentual - Identifica o percentual do DARF simples - Lei 9317/96.    
 
Referência - informe o número de referência  do  DARF somente se o tipo da receita exigir. 

Receita Bruta Acumulada -   Identifica o valor da receita bruta acumulada para DARF simples - 

Lei 9317/96.       

Receita - Identifica um código de receita federal (DARF)              
 

Base de Cálculo - Identifica  o valor  utilizado como  base  de  cálculo para o DARF.                          

Valores: 
 
Receita - Identifica o valor da receita do DARF.                       
 
Multa - Identifica o valor da multa do DARF/DAR.                        
 
Juros - Identifica o valor  dos  juros do DARF/DAR.                   
 
Valor - Identifica o valor a ser contabilizado.             
 
Observação - Esclarece os motivos pelos quais um documento foi gerado 
 
 Tipos de recurso e eventos utilizados 
   

  a) - Tipo de Recurso (Campo 7) X  Evento de Máquina Utilizado                                                                                               

  a .1) - Com Transferência Financeira: 54.1.714;                                                                                                               

  a .2 - Com Cota do Orçamento: 54.1.782;                                                                                                                     

  a .3 - Com Limite de Restos a Pagar: 54.1.781;                                                                                                               

  a .4 - Com Vinculação de Pagamento: 54.1.784; 

  a .5 - Com Limite da STN de Empenho Contra-Entrega: 54.1.780;                                                            

   a .6 - Com Compensação de Receita: 54.1.783.                                                                       

Eventos utilizados na emissão de DARF com cota do exercício: 

52.0.200 - Apropriação das Retenções das Contribuições para  Plano de Seguridade Social do 

Servidor/Pensionista – Lei 8112/90. 

52.0.202 - Apropriação  das  Retenções da Folha de  Pagamento – Imposto de Renda. 

52.0.203 - Apropriação de Indenizações por Retenção da  Folha de Pagamento ou paga pelo 

devedor para recolhimento de DARF. 

Os DARFS gerados pela folha serão recolhidos no mesmo dia do pagamento da folha, da 

apropriação ou no máximo até 03 dias após a emissão. 

A fonte de recursos utilizada será a mesma constante nas notas de empenhos.  
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2.7 GPS - Guia da Previdência Social 

                                                                                                                                                           
Finalidade       

          Conforme Manual SIAFI - 13.04.22                                                                                                                 

Permite  registrar  o recolhimento das contribuições para  a  Seguridade Social  por  meio  de  

transferências  de  recursos  intra-SIAFI  entre  a  Unidade recolhedora e a Conta Única do Tesouro 

Nacional. 

1ª Tela: >GPS 

                        

 
 
 

Instruções de Preenchimento 
 

Data Emissão - informe  a  data de emissão do documento (virá preenchido com a data 

corrente); 

Número - informe o número seqüencial da GPS, caso se trate de Órgão que não optou pela 

numeração automática; 

UG/Gestão Emitente  - informe o código da UG/Gestão emitente do documento (virá 

preenchido com  o código da UG/GESTÃO do operador);       

-caso não saiba os códigos,  consultar as transações >CONUG e  > CONORGAO.       

 Recolhedor   - informe  o  código do recolhedor da GPS, o qual pode ser CGC/CNPJ, CEI ou NIT 

e, deve estar de acordo com o código de pagamento informado;                                   

Código de  Pagamento - informe  o  código  de  pagamento referente ao valor que esta sendo 

recolhido por meio da GPS;    tecle PF1(AJUDA).  

Competência  - informe o mês/ano de competência da GPS; - campo  alfanumérico  de  5  

posições, sendo 3 alfabéticas  para  mês  e  2 numéricas para ano. Entretanto, quando a contribuição  a  

ser  recolhida  for  referente ao décimo terceiro salário, informar 013 para as posições relativas  ao mês.                                                  

Recurso - informe o número relacionado ao recurso por meio do qual  será emitida a GPS;                                      

- campo numérico de 1 posição, sendo:   
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

0 Com Transferência Financeira 

1 Com Cota do Orçamento do Exercício 

2 Com Limite de Restos a Pagar 

3 Com Vinculação de Pagamento 

4 Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega 

 

Definição dos  Tipos de Recursos   
 

0 - Com    Transferência    Financeira - (se aplica  nos  casos em que o GPS seja recolhido com 

recursos disponíveis na CTU da UG emitente);                  

1 - Com Cota do Orçamento - (se  aplica  nos casos  em  que  o GPS seja recolhido sem    

transferência    de   recursos financeiros, utilizando-se de cota do orçamento);   Tanto no caso “1” quanto 

no “2” a fonte de recurso a ser informada no campo “g” do GPS, será a fonte  do empenho da despesa, e 

a fonte a ser informada no campo (9) é a mesma fonte do empenho da Despesa.                    

2 - Com  Limite  de  Restos  a   Pagar (se aplica  nos  casos em que o GPS seja recolhido    sem   

transferência   de recursos  financeiros,  utilizando-se de  cota  do  orçamento  do exercício anterior, 

desde que a Unidade Gestora tenha limite de Restos a Pagar);      

3 - Com Vinculação de Pagamento (se aplica nos   casos   em   que  o  GPS  seja recolhido   sem   

transferência    de recursos  financeiros,  utilizando-se do    limite    de    Vinculação   de Pagamento);  

fonte e despesa.                         

4 - Com  Limite  da STN de Empenho Contra Entrega (se  aplica nos casos em que o GPS   esteja   

vinculado  a  Empenho para    Pagamento   contra   Entrega, utilizando-se  do  limite  da STN. Se houver  

recursos  disponíveis  na  UG emitente,   utilizar   o   código  de RECURSO "0");                         

Documento de Origem  - informe   o   núme ro  do   documento  de origem. Os  campos UG  e  

GESTÃO  já vêm preenchidos;                    

Fonte de Recurso - informe a Fonte que identifica a  origem dos  recursos orçamentários.   A 

"FONTE  DE RECURSO"  deverá ser igual a FONTE  de recursos informada no empenho da despesa.   

Vinculação de Pagamento – informe   o   código  de  Vinculação de Pagamento. Para consultar 

código de vinculação PF1 ou >CONVINCPAG.  

Grupo de Despesa - informe  o  código  do Grupo de Despesa. 

CÓDIGO GRUPO DE DESPESA 

1 Encargos Patronais 

3 Outras Despesas Correntes 

4 Investimentos 

5 Inversões Financeira 

 

Processo – informe  o  mesmo  número  preenchido no campo  do pagamento de OB "PROC. 

COBRANÇA"  da transação NT, ou  deixar  em branco se este não estiver informado.   
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Valor do INSS – Identifica  o valor referente ao INSS, apropriado na NL;                      

Valor de outras entidades –Identifica o valor referente a outras entidades.           

Valor  ATM/Multa/Juros -  Identifica o valor referente a atualização monetária /juros / multa.               

Total  - Identifica o valor do evento a ser contabilizado, ou seja igual ao item (13) ou a soma dos 

itens (13) + (14)+ (15) quando for o caso.             

Observações -  Esclarece os motivos pelos  quais um documento foi gerado, tais como registro 

da apropriação da folha de pagamento, mês de referência e ano. 

2.8 Lista de Bancos 

 
Finalidade                                                                 

Permitir  a  Unidade Gestora criar uma lista de Bancos a serem anexados a  O rdem Bancária de 

Reserva - OBR.             

Conforme Manual SIAFI - Item 13.04.05                                   

Transação >ATULB                

 1ª tela 
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2ª Tela 

 
 

2.8.1 Transação >CONLB 

Conforme Manual SIAFI - Item 13.03.10                                  
Finalidade                                                                 

Permitir consultar  o valor relacionado a cada Lista de Bancos, a relação dos  Bancos  desta  e o 

valor relacionado a cada um, bem como a Ordem Bancária ligada a Lista e a sua situação.             

                                                                                                    

1a Tela 

SIAFI2002-DOCUMENTO-CONSULTA- CONLB (CONSULTA LISTA DE BANCO) 

DD/MM/AA  HH:MM                                                                  USUARIO :                                                                               

                                                                               

UNIDADE GESTORA : ------ (1)                                                   

GESTÃO          : ----- (2)                                                    

NÚMERO          : AA LB ------ (3)                                             

BANCO           : --- (4)                                                      
                                                                               

(1) UNIDADE GESTORA – informar a Unidade Gestora do emitente da Lista  de Bancos.                                                                                    

(2)  GESTÃO  - informar a Gestão do emitente da Lista de Bancos; 

(3)  NÚMERO - informar  o  número  da Lista de Bancos a qual se deseja  consultar.                                                                           

(4)  BANCO - informar  o  número  do  Banco  do qual se deseja consultar as Listas de Bancos 

relacionadas;       

 

2.9 Ordem Bancária 

 
Conforme Manual SIAFI – Item 02.03.05 – item 3 

 
Finalidade                                                                                                                           

Permite registrar o pagamento de compromissos,  bem como a transferência  de recursos entre  

UG,  liberação  de  recursos  para  fins  de  adiantamento,  Suprimento de Fundos, Repasse, Sub-
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repasse.                                                        

Modelo    
  

 

 

OBS*. Com a implantação do Sistema  de  Pagamentos - SPB é  considerando  a necessidade  de  

cumprimento  da  Resolução 3030 do Banco  Central, e visando, sobretudo, a obtenção de maior 

transparência e segurança na identificação  dos pagamentos a terceiros por meio da OBB Ordem Bancária 

para bancos e OBJ  Ordem Bancária  Judicial, informamos  as  seguintes   orientações  no  preenchimento 

destes documentos, notadamente no novo campo da OB denominado Identificador de Transferência:                                                                                                                                              

1 - no campo favorecido da OBB tem que ser o CNPJ  do  Banco  destinatário  do recurso 

financeiro (constante na tabela de Banco - CONBANCO);                 

2 - no campo favorecido da OBJ tem que ser o CNPJ/CPF do Beneficiário;         

3 - o preenchimento  do  campo  Código Identificador de  Transferência - CIT é obrigatório  na  

emissão  de  todas  as  OBB  e  OBJ, exceto  as  OBB que  são vinculadas a Lista de Credores, devendo 

ser obedecido os seguintes padrões:    

Pagamento de serviços  básicos  por  intermédio  de  OBB  destinados  as companhias de energia 

elétrica, de telefonia e de água e esgoto que não  estão integradas ao SIAFI, e, portanto, exigem que a 

quitação do  documento  (conta) seja efetuada em um banco, antes do crédito ao beneficiário final. Para 

que os bancos possam identificar  a  finalidade  desses  recursos financeiros, a  UG deverá preencher o 

campo Código Identificador  de  Transferência.                                                                               

Pagamento  de   pessoal   efetivado   por   meio  de  OBB  destinado  as transferências 

decorrentes da folha de pagamento.  Neste  caso,  a  UG  deverá preencher o campo Código Identificador 

de Transferência, da seguinte forma:                                                                                 

a) se existir convênio entre a UG e o Banco: Código  da UG + FPAG + Código  do    Convênio.                                                                  

   Exemplo: 170500FPAG352588;                                                  

b) se não existir convênio entre a UG e o Banco: Código da UG + FPAG+999.      

    Exemplo: 170500FPAG999;                                                   

Pagamentos de demais  faturas  que  exigem  a quitação  junto aos bancos  efetivados   

através  de  OBB,  o  preenchimento  do campo Código Identificador de Transferência será:                                                                                                                              
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 a) Código da UG + DFAT + CNPJ.                                                 

    Exemplo: 170500DFAT00073957000168.                                                                                               

Pagamentos de taxas para os  Bancos  favorecidos,  o  preenchimento  do  campo 

"Código Identificador de Transferência", será:                                                                                           

 a) código da UG + TADM.                                                        

    Exemplo: 170500TADM.                                                                                                                       

Depósitos Judiciais por parte de Órgão Público Federal nos casos  em que a exigibilidade ocorrer 

antes do trânsito em julgado,  deverão  ser  efetuados obrigatoriamente por meio de OBJ. Quando o 

órgão estiver de posse  do CNPJ/CPF do favorecido, poderá emitir OBJ, após a obtenção  do  ID  Depósito  

junto  ao banco favorecido do depósito  judicial. Quando  não  existir  CPF  ou  CNPJ do favorecido deverá 

ser utilizado  o  CNPJ  do  banco (TABELA DE BANCO), sendo o preenchimento do campo Código 

Identificador de Transferência. 

 
2.9.1 Tipos de Ordem Bancária 

 
ü INTRA-SIAFI, destinada   a   pagamento  de  despesa   entre  as  UG integrantes da Conta Única 

e transferências entre contas; e                  

ü Externa   ao   SIAFI, destinada  aos  pagamentos  de  credores  não integrantes da Conta Única. 

 

As ordens bancárias são classificadas nos seguintes tipos:             

 

a) Ordem Bancária de Crédito – OBC: utilizada para pagamentos por meio de  crédito  em  

conta-corrente do favorecido na rede bancária e transferência entre contas de UG (INTRA-SIAFI);                                                                 

b) Ordem Bancária de Pagamento – OBP: utilizada para disponibilização imediata dos 

recursos à pessoa física, junto a agência de relacionamento da UG ou quando for necessária a efetivação 

de pagamento a pessoa jurídica desde que comprovado a inexistência d e domicílio bancário, cadastrado 

no SIAFI.          

c) Ordem Bancária de Banco – OBB: utilizada para pagamentos a diversos credores  ou  folha  

de  pessoal, com  lista  de  credores; para  pagamento de documentos  em  que  o  agente  financeiro  

deva dar quitação e contratação de câmbio  com  outros  bancos. Para  possibilitar a quitação dos 

documentos pelo agente  financeiro  até o vencimento, a UG deverá emitir a OB com pelo menos 2 (dois) 

dias de antecedência.                                                              

d) Ordem Bancária de Sistema – OBS: utilizada para cancelamento de OB pelo  agente  

financeiro  com devolução dos recursos correspondentes, bem como pela STN para regularização das 

remessas não efetivadas;                                                   

e) Ordem Bancária de Aplicação – OBA: utilizada pelos Órgãos autorizados para aplicações 

financeiras de recursos disponíveis na Conta Única;                                      

f) Ordem Bancária de Câmbio – OBK: utilizada para pagamento d e operações de  contratação 

de câmbio, no mesmo dia de sua emissão e pagamentos de diárias em moeda estrangeira, tendo como 

destinatário o Banco do Brasil.                                            

g) Ordem Bancária de Depósito Judicial – OBJ: utilizada por qualquer UG,  destina-se  a  

pagamentos  oriundos  de decisões judiciais, não transitadas em  julgado, que  exijam  efetivação 

imediata, ou seja, no mesmo dia de emissão da  respectiva  OB, os  quais  deverão  ser  comprovados  

com documentação junto a agência  de  relacionamento da UG. Todo e qualquer pagamento que não 
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obedeça a estas condições deverá ser efetivado observando-se as demais regras de emissão de ordem 

bancária disponíveis no SIAFI. Para obtenção do ID depósito consulte Manual SIAFI, assunto  02.11.34.                                                        

h) Ordem Bancária para Pagamentos da STN - OBSTN               

i) Ordem Bancária Avulsa - OB Avulsa                           

j) Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias –OBR: utilizada pelas UG,  

autorizadas pela COFIN/STN, será indicada a possibilidade ou não de uso,  na  transação  ATUUG,  para  

realizar  pagamentos  por  meio  de crédito as contas  Reservas  Bancárias  dos  bancos, bem como 

outras mantidas no Banco Central do  Brasil sendo  obrigatória a indicação do Código de Finalidade STN, 

constante da transação>CONFINSPB.                                                  

k) Ordem Bancária de Cartão - OB Cartão: utilizada  para  registro  de saque, efetuado  pelo  

portador  d o  Cartão Corporativo do Governo Federal, em moeda,  observado   o   limite   estipulado  pelo  

Ordenador  de  Despesas. Os procedimentos  estão descritos na macrofunção 02.11.34.                                              

l) Ordem Bancária de Processo Judicial – OBH: utilizada para pagamento parcial  ou  integral  

de  sentenças  judiciais transitadas em julgado, após o cadastramento  prévio  do  processo judicial por 

meio da transação >ATUPROCJUD.                   

m) Ordem Bancária de Folha de Pagamento - OBF : utilizada para pagamento de  despesas  

relacionadas  com  pessoal  apropriadas  por  meio  de  folha de pagamento;                                                                    

Quando  da  emissão  de  OBF  deverão  ser  observados os seguintes aspectos:                                                                     

                                                                               

a) o  domicílio  da UG emitente deverá ser: Banco - 002, não informar agência,C/C ÚNICA.     

b) o  campo conta-corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão "FOPAG";                                                                                                                                                 

c) o favorecido poderá ser qualquer banco que possua reserva bancária;                                                                            

d) pode ser vinculada a uma lista de Bancos. Neste caso terá como favorecido o Banco  Central 

(002) e  a  indicação  do  Número  da Lista. O BACEN não poderá constar de lista de Bancos em hipótese 

alguma e, se o favorecido for diferente do BACEN, não poderá haver indicação de lista;                                                                                                          

e) É  obrigatório  o  preenchimento  da agência creditada. No caso de lista de bancos a agência 

creditada deverá ser informada na lista.                                                                                          

f) Pode ser emitida ate o fechamento do SIAFI (transação CALENDÁRIO).                                                                        

g) Só  será  transmitida após a "autorização" do Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro, por 

meio da transação ATUREMOB no SIAFI;                                                                                                        

h) Os  recursos  serão creditados diretamente ao banco favorecido no código de finalidade  STN 

052 -  Folha de Pagamento, no dia útil seguinte a emissão, por meio de mensagem STN, constantes do 

catálogo de mensagens do SPB;              

i)É  obrigatório  o  preenchimento  do CIT (UG+FPAG+Cód.Convênio). No caso de lista de bancos 

o CIT deverá ser preenchido na lista.                                                                                                                                                                          

n) Ordem Bancária SPB - OB SPB: utilizada  para  pagamento de despesas diretamente  na  

conta  corrente  do  beneficiário, em  finalidade  específica autorizada pela STN, por meio do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro.        

 

Cancelamento de Ordem Bancária                                           

                                                                               

O cancelamento de OB, inclusive de transferência de outras contas para a Conta Única:    

Quando no mesmo dia da emissão e antes da impressão da RE, deve ser efetuado  através  da  
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transação >CANOB. Se  a  RE tiver sido impressa, deverá ocorrer primeiramente o seu cancelamento 

através da transação >CANREL.          

O  cancelamento  de  OB, após  a data de sua emissão, será efetuado informando  a    expressão 

"CANCELADA", em   campo   específico   da   RE, que corresponde  a OB a ser cancelada. Com isso, o 

Sistema procederá ao registro de retorno  dos  recursos  para  a  UG emitente da OB no primeiro dia útil 

após a entrega da RE ao agente financeiro.                                            

Quando  se  tratar  de  cancelamento  de OBK,  de OBSTN e de OBP com valor  até  o  limite  

indicado  na  transação >CONLIMOB, e se no mesmo dia da respectiva  emissão, a  transação >CANOB 

só poderá ser utilizada caso não tenha ocorrido  o  envio  do  arquivo automático; após o envio 

automático do arquivo para o Banco do Brasil, deverá ser feito da seguinte maneira:                                                               

a) impressão  da OB e entrega de todas as vias a agência de domicílio bancário da  UG, agente 

financeiro na última;  

b) envio  de  um  ofício  a agência de domicílio bancário da UG, solicitando o cancelamento da 

OB.                                                            

A  OBR, OBF, OBJ, OBH  e  OBA  para  outros  bancos  emitida  e  não autorizada, no  dia  da  

emissão, pelo  Ordenador  de  Despesa  e  pelo Gestor Financeiro será cancelada automaticamente pelo 

sistema ao final desse dia.   

A  OBR, OBF, OBJ, OBH  e OBA para outros bancos poder ser cancelada até  o  fechamento  do  

SIAFI, no  mesmo  dia  da  emissão  da OB, por meio da  transação > “CANOB", desde que não tenha 

sido autorizada.                        

 Para cancelamento da OBJ, OBF, OBH, OBR e OBA para outros bancos, no dia seguinte ao da 

emissão da OB, o responsável deverá enviar ofício a agência beneficiaria  do  crédito, solicitando  o 

cancelamento destas, sendo o crédito efetivado  na  Conta  Única  da UG, após o envio de mensagem 

STN, constante do catálogo de mensagens do SPB, referente à devolução.                            

O valor da OB cancelada recompõe a disponibilidade da UG:              

Imediatamente - se cancelada no mesmo dia de sua emissão;            

No dia seguinte - se cancelada após a data de sua emissão.           

Não  há  cancelamento  de OB entre UG da CONTA ÚNICA (OB INTRA-SIAFI). 

Havendo  necessidade  de  retornar os recursos a UG de origem, a UG favorecida deverá devolver 

os recursos recebidos indevidamente.                           

 As  OB  não  compensadas  no  prazo  de 7 (sete) dias serão canceladas automaticamente e 

terão seus recursos creditados a Conta Única da  UG emitente no primeiro dia útil seguinte a data de 

cancelamento.                          

Os recursos decorrentes de OB canceladas, após remessa ao banco, podem ter os seguintes 

tratamentos:                                                  

São  registrados na conta contábil 2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS, 

aguardando  providencias de análise e regularização, de acordo com o seguinte roteiro:                                                                                                          

a) se OB emitida e cancelada no próprio exercício:                                                                                                 

-  valor  devido: emitir  nova  OB, a  favor  do  credor, utilizando  o evento 53.0.355 e 56.0.600 

(se utilizado Limite de Saque com vinculação); e        

- valor não devido: emitir NL utilizando o evento 53.0.355 conjugado ao evento de  estorno  da  

OB  cancelada (exceto  em  convênios). Para  as  despesas  de convênios  deverá  ser  emitida NL com o 

uso dos eventos 53.0.355 + 53.5.329 + 52.5.229 + 51.5.XXX.                                                                                                                                     
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b) se OB emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente:                                                                       

- valor devido : proceder de acordo com o descrito no item anterior; e – valor não devido: emitir 

NL utilizando os eventos 53.0.355, 80.0.882 e 54.0.190(este no caso de convênios), em se tratando de 

recursos das  Fontes do Tesouro (gera cota), tanto  para a Administração Direta quanto  para a Indireta, 

efetuando o recolhimento  por  meio  de DARF Eletrônico,  sendo que neste caso, deverá ser informado  o  

tipo  de  Recurso 0  ou 3,  respectivamente se os recursos forem oriundos  da  Conta Única ou  Limite de 

Saque com Vinculação. Para os recursos de  Fontes  próprias, emitir  NL  utilizando os eventos 53.0.355 e 

80.0.850 ou 80.0.848 (este  no  caso  de  convênios) classificando-os  como  Receitas  de Exercícios 

Anteriores.                                                         

Registro  do  estorno  dos  eventos  constantes  da OB que esta sendo cancelada, sendo:                                                     

a) valor  devido: emitir  OB, a  favor  do  credor, utilizando  os  eventos de pagamento 

constantes na OB cancelada;                     

b) valor indevido: proceder ao estorno da despesa, caso este não tenha ocorrido no ato do 

cancelamento da OB.                                                  

As  OB  não  acatadas pelo banco, por erro no preenchimento, devem ser corrigidas  pela  UG  

junto  a agência de domicílio bancário, ou canceladas de acordo com os procedimentos anteriores.                                       

Para  as  OB canceladas indevidamente pelo banco, utilizar a transação >CANOB  visando  

cancelar  a OB DE CANCELAMENTO, isto e, aquela OB emitida pelo banco, onde será restabelecida a OB 

original emitida pelo gestor.              

No  cancelamento de OB após remessa ao Banco será encaminhada mensagem automática a UG 

emitente da OB e sua respectiva Setorial Contábil.                                                                                                                                                                                                    
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Capítulo 3 

 Tabela  de Eventos  

3.1Competência - IN/STN Nº 05/96 - SIAFI - 02.06.00 – Item 4.2 
 

                                                                                                                                         
 É o instrumento utilizado pelas UGs no preenchimento das  telas  e/ou documentos  de  entrada  

no  Sistema,  para  transformar   os   atos  e  fatos administrativos rotineiros em registros contábeis 

automáticos, substituindo  a forma usual de apresentação, no que tange a correspondência entre  as  

contas .                                                                

 A Tabela de Eventos é parte integrante do Plano de Contas, sendo a CCONT/STN o Órgão 

responsável por sua manutenção.                              

 As UGs devem utilizar, para registro de suas transações diárias, os códigos da Tabela de eventos 

existentes no SIAFI. Caso não encontre na tabela o evento que expresse com bastante clareza a 

transação a ser processada, deve contatar a Unidade Setorial de Contabilidade para maiores 

esclarecimentos.   (UG 257001) 

Somente aos Órgãos de Contabilidade (da STN UG - 170999) compete realizar os registros 

contábeis, sem a utilização de eventos. Neste caso, o tratamento a ser dado aos mesmos será através de 

Débito (D) e Crédito (C), desde que não se trate de Receitas e/ou Despesas.                                                       

 
3.2 Estrutura                                               

O código do Evento é composto de 06 (seis)  números  estruturados  da seguinte forma:                                     

                      

 
                                                                                                              XX   X    XXX 
 
CLASSE/GRUPO        
                                                                                                                        
Identifica o conjunto de eventos de uma mesma 
natureza. Alguns códigos são  associados  aos         
próprios documentos de entrada do Sistema.    
  
TIPO 
                                                          
Situação do registro: 
(0) Evento utilizado pelo Gestor (Lançamento Normal) 
(1) Evento utilizado pelo Sistema (máquina) 
(2) Evento complementar de evento Normal 
(3) Evento complementar de evento de Sistema 
(5) Estorno do evento do Gestor 
(6) Estorno do evento de Sistema (máquina) 
(7) Estorno do evento complementar de evento Normal 
(8) Estorno do evento complementar de evento de Sistema 
                                                             
- CÓDIGO SEQÜENCIAL 
Representa o seqüencial de 001 a 999, dentro de cada Classe.          
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3.3 Classes dos Eventos 
               

Classe Especificação Documentos 
permitidos 

10.0.000 Previsão da Receita NL 
20.0.000 Dotação da Despesa ND 
30.0.000 Movimentação de Crédito NC 
40.0.000 Empenho da Despesa NE e PE 
50.0.000 Apropriações de Retenções, Liquidações e Outros   Não tem eventos 
51.0.000 Apropriações de Despesas NL,OB e GR 
52.0.000 Retenções de Obrigações NL 
53.0.000 Liquidações de Obrigações OB 
54.0.000 Registros Diversos NL 
55.0.000 Apropriações de Direitos NL e OB 
56.0.000 Liquidações de Direitos NL e GR 
60.0.000 Restos a Pagar Não tem eventos 
61.0.000 Liquidação de Restos a Pagar NL,OB e GR 
70.0.000 Transferências Financeiras NL e OB 
80.0.000 Receitas NL e GR 

 
 3.3.1 Fundamentos Lógicos: 

                                                                               
 a) os eventos mantêm correlação com os documentos de entrada do Sistema, a exceção dos 

eventos das classes 50, 60, 70 e 80, que podem constar indistintamente das NL, OB e GR; 

b) os eventos 10.0.XXX  são  preenchidos  de  forma  individual na NL e se destinam a registrar a 

previsão da receita;                                    

c) os eventos  20.0.XXX são indicados na ND e objetivam registrar a Dotação da  Despesa;  tais  

eventos  são  preenchidos de forma individual, com algumas exceções de utilização, porém conjugados 

com eventos da mesma Classe; 

d) os eventos 30.0.XXX são indicados de forma individual na NC e se destinam a registrar a 

movimentação de créditos orçamentários;                          

e) os eventos  40.0.XXX  são preenchidos  automaticamente  na  NE  ou  PE  e objetivam 

registrar a emissão de Empenhos ou Pré-empenhos;                     

f) os eventos 50.0.XXX, são eventos de débito e quando preenchidos na NL, não podem 

apresentar-se de forma   individual,  exceto  os  de  Classe  54.  Isto porque são eventos representativos 

de partida contábil  de débitos  (Classes 51, 53 e 55) e de créditos (52 e 56); ou de forma 5x.5.xxx 

contra 5x.0.xxx.Obs: Exceto o evento 501468, que só é utilizado em NS (Nota de Sistema), e serve para 

registrar valores inscritos em Restos a Pagar não Processados. 

g) os eventos 51.0.XXX  são eventos de débitos que são utilizados sempre que a despesa for 

reconhecida, esteja   ou  não  em   condições  de  pagamento.  Estes  eventos  exigem  como 

complemento, eventos 52.0.XXX  para o caso de retenção da respectiva obrigação ou fechamento da 

respectiva  NL. Em se tratando de pagamento direto, o evento de despesa é utilizado na OB que apropria 

e liquida simultaneamente a despesa; 

h) Os eventos 52.0.XXX são eventos de débito  utilizados em conjunto com o evento 51.0.XXX 

também evento de débito  sempre que houver retenção da obrigação para pagamento posterior ou para 

fechamento de NL;                         

i)Os eventos 53.0.3XX são eventos de débito utilizados para liquidar obrigações retidas através 

dos eventos 52.0.2XX, e suas dezenas finais mantém, na sua maioria, correlação entre si, para facilitar 

a identificação e o uso dos mesmos; 



50
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

j) Os eventos 54.0.XXX são  utilizados de forma individual e se destinam a realização de 

registros contábeis diversos (debitam e creditam ao mesmo tempo, ou seja, não tem contrapartida); 

 k) Os   eventos  55.0.XXX   são  eventos de débito utilizados   para   apropriar  os  valores 

representativos de direitos, inclusive por desembolsos efetuados pela  própria UG para prestação de 

contas posterior;                                         

l) Os  eventos 56.0.6XX são eventos de crédito  utilizados para liquidar os direitos apropriados 

pelos  eventos  55.0.5XX  e  suas  dezenas  finais  mantém,  na  sua  maioria, correlação entre si, para 

facilitar a identificação e o uso dos mesmos;        

m) Os  eventos  61.0.XXX  são eventos de débito  utilizados  para  liquidar  os restos a pagar 

inscritos  no  final  do  exercício  anterior  e  exigem, como  contrapartida, eventos de saída de bancos;                                                   

n) Os eventos 70.0.XXX  são eventos de débito utilizados para realização de  transferências 

financeiras e exigem, como contrapartida, eventos de saída de bancos; quando utilizado em OB (Ordem 

Bancária).       

o) Os  eventos  80.0.XXX  são eventos de crédito  utilizados  para  a  apropriação da receita 

e/ou outros depósitos que exigem, como contrapartida, eventos de entrada em bancos. Ou um evento 

de débito em algum momento.                     

 
3.4 Indicadores 

                                                                               
     São utilizados para definir o uso dos  eventos  pelas  UG  de acordo  com as restrições legais, fiscais 

e normativas inerentes, conforme a codificação a seguir:                                                                        

 
Indicadores Título 

01 Encerramento 
03 Verificação de Saldos Contábeis 
04 Documentos Permitidos 
05 UG Emitente 
06 Gestão Emitente 
07 Favorecido 
08 UG Favorecida 
09 Gestão Favorecida 
10 Inscrição 
11 Exercício da Emissão da Nota de Empenho 
12 Classificação 
13 Restrição UO 
14 Restrição Fonte 
15 Detalhamento da Fonte 
16 Detalhamento do Plano Interno 
17 Exigência de Equilíbrio 
18 Câmbio 
19 UG Executora 
20 Gestão Executora 
21 Unidade Gestora Executora do Evento Complementar 
22 Gestão Executora do Evento Complementar 
23 Fonte de Recursos para uso do evento complementar 
24 Unidade Gestora Favorecida do Documento Emitido 
25 Origem para o Evento Principal 
26 Origem para o Evento Complementar 
27 Aplicação do Conta Corrente Contábil 
28 Evento de Estorno 
29 Evento Provisório 
30 Restrições do Empenho para uso do Evento Complementar 
31 Tipo de Administração para uso do Evento Complementar 
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      Capítulo 4 

Plano de Contas 
 

Conforme Manual SIAFI – item 02.06.00 - Competência - IN/STN Nº 
05/1996.  
 

Finalidade 

O plano de contas tem o propósito de atender, de maneira uniforme e sistematizada, ao registro 

contábil dos atos e fatos relacionados como os recursos do tesouro nacional, sob a responsabilidade dos 

órgãos da administração direta e indireta, de forma a proporcionar maior flexibilidade no gerenciamento 

e consolidação dos dados e atender as necessidades de informações em todos os níveis da Administração 

Pública Federal. 

O Plano de Contas da  Administração Pública Federal indica para cada conta  contábil em nível de  

escrituração, o Sistema  Contábil a  que a  mesma pertence,  de forma  a  oferecer  maior  segurança  no  

momento dos  registros  contábeis,  facilitando  a  análise  gerencial,  inclusive  balanços e demais 

demonstrações  contábeis. Os Sistemas Contábeis aos quais as contas podem pertencer são os 

seguintes: 

                                                    

a) O - ORCAMENTÁRIO - indica as contas contábeis que  pertencem ao  grupo do Ativo  e  

Passivo Compensado,  e que tenham interferência direta no controle  do detalhamento da execução 

orçamentária da Receita e da Despesa;                                                                               

  b) C - COMPENSAÇÃO - indica as contas contábeis que pertencem ao grupo do Ativo e Passivo 

Compensado com função precípua de controle. Ainda q ue algumas pertençam ao subgrupo da Execução 

Orçamentária  da Receita e da  Despesa, sua interferência ocorre no acompanhamento detalhado dessas 

execuções, bem como no acompanhamento da Programação  Financeira e de outras que integrem o  

subgrupo das Compensações Ativas e Passivas Diversas;                                                                                               

  c) F - FINANCEIRA - indica as contas contábeis que pertencem às classes do Ativo, Passivo, 

Variações Ativas e Passivas, bem como Receitas e Despesas, com destaque para estas duas últimas, uma 

vez que as contas que compõe essas classes pertencem exclusivamente a este sistema, e que de forma  

mediata  ou imediata venham a impactar os recursos financeiros disponíveis; e              

  d) P - PATRIMONIAL - indica as contas contábeis pertencentes  às  classes do Ativo onde 

estão demonstradas as aplicações dos recursos, e Passivo onde estão evidenciadas as  origens  dos  

recursos  aplicados  no  Ativo,  bem  como  das variações  Ativas  e  Passivas,  e   que   não   interferem   

diretamente   na composição  das disponibilidades de numerário e  obrigações  pendentes  ou  em 

circulação.                                                                    

4.1 - Estrutura – Item 4.1.3 

A estrutura do plano de contas tem os seguintes objetivos: 

• realçar o  estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos 

grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-

financeira de uma gestão administrativa. 

• padronizar o nível de informações de órgãos da administração direta e indireta com a finalidade 
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de auxiliar o processo de tomada de decisão, ampliando a quantidade dessas informações e facilitando a 

elaboração do balanço geral da União. 

• permitir, através da relação de contas e tabelas, a manutenção de um sistema integrado de 

informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais na Administração Pública Federal, com a extração 

de relatórios necessários à análise gerencial, inclusive balanços e demais demonstrações contábeis, 

capazes de atender aos aspectos legais e fiscais. 

4.2 - Níveis de Desdobramento  

1 .CLASSE 

2.  GRUPO 

3. SUBGRUPO 

4. ELEMENTO 

5. SUBELEMENTO 

6. ITEM 

7.  SUBITEM 

 CONTA CORRENTE 

O primeiro nível representa a classificação máxima na agregação das contas nas seguintes 

classes: 

a) Ativo 

b) Passivo 

c) Despesa 

d) Receita 

e) Resultado Diminutivo do Exercício 

f) Resultado Aumentativo do Exercício 

 

4.3 Classes das Contas 

1. Ativo – Inclui as contas correspondentes dos bens e direitos demonstrando aplicação dos 

recursos: 

 O Ativo compreende os seguintes grupos de contas: 

 

1.1 Ativo Circulante 

1.2 Ativo Realizável a Longo Prazo 

1.4 Ativo Permanente 

1.9 Ativo Compensado 

1.1 – O Ativo Circulante compreende as disponibilidades de numerário, bem como outros bens e 

direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte. 

1.2- O Ativo Realizável a Longo Prazo são os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte. 

1.4. – O Ativo Permanente representa os investimentos de caráter permanente, as imobilidades, 

bem como despesas diferidas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício. 
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1.9 – O Ativo Compensado compreende contas com função precípua de controle, relacionadas a 

situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, 

inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira. 

2. Passivo: Compreende as contas relativas as obrigações, evidenciando as origens dos recursos 

aplicados no ativo. 

O Passivo é representado pelos seguintes grupos de contas: 

2.1 Passivo Circulante 

2.2 Passivo Exigível a Longo Prazo 

2.3 Resultado de Exercícios Futuros 

2.4 Patrimônio Líquido 

2.9 Passivo Compensado 

2.1 – O Passivo circulante compreende as obrigações pendentes ou em circulação, exigíveis até o 

término do exercício seguinte. 

2.2 – O Passivo Exigível a Longo Prazo são as obrigações exigíveis após o término do exercício 

seguinte. 

2.3 – O Resultado de Exercícios Futuros compreende as contas representativas de receitas de 

exercícios futuros, deduzidas dos custos e despesas correspondentes ou contrapostas a tais receitas. 

2.4 – O Patrimônio Líquido representa o capital, as reservas e os resultados acumulados. 

2.9 – O Passivo Compensado compreende contas com função precípua de controle relacionado a 

situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, 

inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira. 

3. Despesa: A despesa inclui as contas representativas dos recursos despendidos na Gestão, a 

serem computados na apuração do resultado desdobrados nas seguintes categorias econômicas: 

a) Despesas Correntes – 33000.00.00 

b) Despesas de Capital - 34000.00.00 

3.3 - As despesas correntes compreendem as contas, desdobradas em transferências e aplicações 

diretas, de despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos das dívidas interna e externa, e 

outras despesas correntes, observadas as conceituações legais e normativas pertinentes. 

3.4 – As despesas de capital correspondem as contas desdobradas em transferências e aplicações 

diretas, de despesas de investimentos, inversões financeiras, amortizações das dívidas interna e externa 

e outras despesas de capital. Observadas as conceituações legais e normativas pertinentes. 

4. Receita: Inclui as contas representativas dos recursos auferidos na gestão, a serem computadas 

na apuração do resultado do exercício, desdobrados nas seguintes categorias econômicas: 

a) Receitas Correntes - 41000.00.00 

b) Receitas de Capital - 42000.00.00 
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4.1 – As Receitas Correntes compreendem as tributárias, de contribuições, patrimoniais, 

agropecuárias, industriais, de serviços e outras receitas correntes, bem como as provenientes de 

transferências correntes, observadas as conceituações legais e normativas pertinentes. 

4.2 – As Receitas de Capital correspondem as operações de crédito, alienação de bens, 

amortizações e outras receitas de capital, bem como as provenientes de transferências de capital, 

observadas as conceituações legais e normativas pertinentes. 

5 Resultado Diminutivo do Exercício  

O Resultado do Exercício contém os seguintes grupos: 

5.1 - Resultado Orçamentário 

5.2 - Resultado Extra-orçamentário 

6.3 - Resultado Apurado 

Os grupos de contas de resultados orçamentários e extra-orçamentários são estruturados de 

forma a distinguir as variações diminutivas e aumentativas da situação líquida do patrimônio. 

5.1 – O resultado orçamentário relativo a diminuição da situação líquida do patrimônio 

corresponde as despesas orçamentárias, interferências passivas e as mutações passivas resultantes da 

execução orçamentária. 

6.1 – O resultado orçamentário relativo ao aumento da situação líquida do patrimônio, inclui as 

contas representativas da receita orçamentária, interferências ativas e mutações ativas, resultantes da 

execução orçamentária. 

5.2 – O resultado extraorçamentário relativo a diminuição da situação líquida do patrimônio, 

inclui as contas representativas das despesas orçamentárias, interferências passivas e mutações 

passivas, independentes da execução orçamentária. 

6.2 – O resultado extraorçamentário relativo ao aumento da situação do patrimônio, inclui as 

contas representativas das receitas extraorçamentárias, interferências ativas e mutações ativas, 

independentes da execução orçamentária. 

6.3 – O resultado apurado é a conta utilizada no encerramento do exercício para demonstrar a 

apuração do resultado do exercício. 

5- Resultado Diminutivo do Exercício: Inclui as contas representativas das variações 

negativas da situação líquida do patrimônio e da apuração do resultado respectivo. 

6 - Resultado Aumentativo do Exercício: Inclui as contas representativas das variações 

positivas da situação líquida do patrimônio e da apuração do resultado respectivo. 
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4.4  Estrutura Básica 

Plano de Contas: A estrutura básica do plano de contas em nível de classe/grupo consiste na 

seguinte disposição: 

 

Dos balanços: A consolidação de balanços será efetuada no 3º nível (subgrupo) de acordo       

com a estrutura a seguir: 

1. ATIVO 2. PASSIVO 

1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 

1.1.1 DISPONÍVEL 2.1.1 DEPÓSITOS 

1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 

1.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULANTE 2.1.3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

1.1.4 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.1.4 VALORES PEND. A CURTO PRAZO 

1.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LP 

1.2.1 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LP 2.2.1 DEP. EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 

1.2.2 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LP 2.2.2 OBRIG. EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 

  2.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 

  2.3 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUT. 

  2.3.1 REC. DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

1. ATIVO 2. PASSIVO 

1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 

1.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LP 

1.4 ATIVO PERMANENTE 2.3 RESULT. DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

1.9 ATIVO COMPENSADO 2.9 PASSIVO COMPENSADO 

    

3. DESPESA 4. RECEITA 

3.3 DESPESAS CORRENTES 4.1 RECEITAS CORRENTES 

3.4 DESPESAS DE CAPITAL 4.2 RECEITAS DE CAPITAL 

  4.9 DEDUÇÕES DA RECEITA 

5. RESULT. DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO. 6. RESULT. AUMENTATIVO EXERCÍCIO 

5.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

5.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 

  6.3 RESULTADO APURADO 
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  2.3.9 CUSTOS OU DESP. CORRESP. AS REC. 

1.4 ATIVO PERMANENTE 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

1.4.1 INVESTIMENTOS 2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 

1.4.2 IMOBILIZADO 2.4.2 RESERVAS 

1.4.3 DIFERIDO 2.4.3 RESULTADO ACUMULADO 

  2.4.9 AJUSTE DO PATRIMÔNIO/CAPITAL 

1.9 ATIVO COMPENSADO 2.9 PASSIVO COMPENSADO 

1.9.1 EXECUÇÃO ORÇAM. DA RECEITA 2.9.1 EXECUÇÃO ORÇAM. DA RECEITA 

1.9.2 EXECUÇÃO ORÇAM. DA DESPESA 2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAM. DA DESPESA 

1.9.3 EXECUÇÃO DA PROG. FINANCEIRA 2.9.3 EXECUÇÃO DA PROG. FINANCEIRA 

1.9.4 DESP. E DÍVIDAS DOS EST. E MUNIC. 2.9.4 DESP. E DÍVIDAS DOS EST. E MUNIC. 

1.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.9.5. EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 

1.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS E DIVERSAS 2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS E DIV. 

3. DESPESA 4. RECEITA 

3.3 DESPESAS CORRENTES 4.1 RECEITAS CORRENTES 

3.4 DESPESAS DE CAPITAL 4.2 RECEITAS DE CAPITAL 

  4.9 DEDUÇÕES DA RECEITA 

5. RESULTADO DE EXERCÍCIO 6. RESULTADO DO EXERCÍCIO 

5.1. RESULTADO ORÇAMETÁRIO 6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

5.1.1 DESPESA ORÇAMEMTÁRIA 6.1.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIO 

5.1.2 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 6.1.2 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 

5.1.3 MUTAÇÕES PASSIVAS 6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS 

5.2 RESULT. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 

5.2.1 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.2.1 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 

5.2.2 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 6.2.2 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 

5.2.3 MUTAÇÕES PASSIVAS 6.2.3 MUTAÇÕES ATIVAS 

  6.3 RESULTADO APURADO 

 
Relação das Contas: A relação de contas apresenta desdobramento ao nível mais detalhado. 

 
O sinal = (igual) antes da intitulação de determinadas contas, identifica a necessidade de tratamento em nível 

individualizado (conta corrente), peculiar a cada item, com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade no 

gerenciamento dos dados desejados. 

As contas redutoras ou retificadoras são identificadas através do sinal * (asterisco), colocado antes da 

intitulação da conta retificada. 
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Tabela de conta corrente contábil 

 
 
 

CÓDIGO                           DESCRIÇÃO                                                             COMPOSIÇÃO 

01 BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA XXX + XXXXX + XXXXXXXXXX 

02 CNPJ, CPF, IG OU UG + GESTÃO XXXXXXXXXXXXXX 

03 UG + FR XXXXXX + XXXXXXXXXX 

04 EXERCÍCIO + UG OU CPF XX + XXXXXXXXXXXXXX 

05 GUIA DE RECEBIMENTO XX + GR + XXXXX 

06 ORDEM BANCÁRIA XX + OB + XXXXX 

07 SUBITEM (YY) DA NATUREZA DA DESPESA (CONTA 3) YY 

08 INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS (INICIANDO C/2 LETRAS) IMXXXXXXX 

09 INDIVID. MARCAS E PATENTES (INICIANDO C/ 2 LETRAS) MPXXXXXXX 

10 INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS (INICIANDO C/ 2 LETRAS) PJXXXXXXX 

11 CATEGORIA DE GASTOS + FONTE DE RECURSOS X + XXXXXXXXXX 

12 FONTE DE RECURSOS XXXXXXXXXX 

13 UNIDADE GESTORA + GESTÃO XXXXXX + XXXXX 

14 CÉLULA DA RECEITA XXXXXXXX 

15 EXERCÍCIO + FONTE DE RECURSOS XX + XXXXXXXXXX 

16 CÉLULA DA DESPESA (PTRES + FR + ND + UGR + PI) X + XXXXXX + XXXXXXXXXX + XXXXXX 

+ XXXXXX + XXXXXXXXXXX 

17 CÉLULA FINANCEIRA (FR + GESTORA DE GASTO) XXXX + X 

18 AGÊNCIA (BB) (INICIANDO C/ 2 LETRAS) AGXXXXXXX 

19 INDIVD. DO INCENT. FISCAL (INICIANDO C/ 2 LETRAS) IFXXXXXXX 

20 MÊS (INICIANDO C/ 2 LETRAS) MEXXXXXXXXX 

21 FINALIDADE DE TRANSF. (INICIANDO C/ 2 LETRAS) FTXXXXXXX 

22 CÓDIGO TRIBUTO XXXX 

23 CLASSIFICAÇÃO DE ENCARGOS (PI + BANCO) XXXXX + XXX 

24 CATEGORIA DE GASTO + ANO + MÊS X +XX + XX 

25 ORDENS DE PRODUÇÃO (INICIANDO C/ 2 LETRAS) CE/CF/CI/MC/OE/OI/RE/RI/AS/SI/XXXXX

XX 

26 NOTA DE EMPENHO XX + NE + XXXXX 

27 FONTE + NATUREZA DA DESPESA XXXXXXXXX + XXXXXXXX 

28 FONTE SOF XXXX 
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29 NÚMERO DA OBRIGAÇÃO XXXXXX 

30 NÚMERO DE CONVÊNIO, ACORDO OU AJUSTE XXXXXX 

31 CÉLULA DA DESPESA C/ ND DETALHADA X + XXXXXX + XXXXXXXXXX + 

XXXXXXXX + XXXXXX+XXXXXXXXXXX 

32 UG + CÉLULA FINANCEIRA + ANO + MÊS XXXXXX + XXXX + X + XX + XX 

33 CÉLULA SOF X + XXXXXX + XXXX + 

XXXXXX+X+X+XX 

34 MERCADORIAS APREENDIDAS XX + XXXXXXXXXXXXXXX 

35 NÚMERO DE AUXÍLIO, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES XXXXXX 

36 NÚMERO EMPENHO + NÚMERO AUXÍLIO XXXXXXXXX + XXXXXX 

38 NÚMERO RIP DE IMÓVEL XXXXXXXXXXXXX 

39 SIGLA DA UF XX 

40 UG + GESTÃO + NÚMERO DO PRE – EMPENHO XXXXXX + XXXXX + XXXXXXXXX 

41 FONTE (3) + GRUPO DE EXECUÇÃO (1) XXX + X 

42 UG + FONTE (4) + CATEGORIA DE GESTÃO (1) XXXXXX + XXXX + X 

43 ÓRGÃO + FONTE (4) + CATEGORIA DE GESTÃO (1) XXXXX + XXXX + X 

44 (CNPJ, CPF, UG/GESTÃO, PF, OU EX) + PC XXXXXXXXX + PC 
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Capítulo 5 

Análise e Acompanhamento de Balanço 
 

Finalidade: Verificação dos saldos, inconsistências e impropriedades demonstradas no balancete 

de cada unidade gestora, com o objetivo de ajustar os saldos contábeis. 

Principais Transações: 

>balancete: Demonstra as contas contábeis em nível sintético, analítico e por conta corrente de 

uma Unidade Gestora. São apresentados os movimento de crédito no mês e até o mês, por conta 

corrente, com os tipos de saldos: 1. Saldos, 2. saldo Invertido, 3. Inclusive os saldos zerados.  

Sendo que o saldo tipo 2 só demonstra quando solicitado por conta corrente (2) é interessante 

frisar que os saldos das contas excetuando a conta “pagamentos efetuados” não  podem  nem devem 

demonstrar saldos nessa situação. 

>conrazão: Utilizada para fazer acompanhamento de uma determinada conta, isto é, mostra se 

há ou não conta corrente e a data do ingresso ou baixa de um determinado valor na referida conta. 

Observar as regras de PF existentes no rodapé da tela SIAFI. 

>concontir: Demonstra as contas irregulares existentes. E para um melhor detalhamento, 

observar as regras de PF existentes no rodapé da tela. 

>conincons: Utilizada para demonstrar as contas cujo subelemento 99 excedeu 5% do 

montante em cada modalidade de aplicação e elemento de despesa. Para um melhor detalhamento, 

observar as regras de PF existentes no rodapé da tela. 

>células: Demonstra o orçamento da unidade gestora, detalhando valores liquidados, a liquidar 

e disponível em cada programa de trabalho. 

>consultorc: Utilizado  para demonstrar o orçamento da Unidade Gestora , mostra o orçamento 

global, detalhado por movimentação de crédito executado, crédito indisponível, restos a pagar inscrito e 

pago, acumulado até o mês ou dentro do mês.  

>conbalanug: Consulta o balancete financeiro, patrimonial, variações patrimoniais e 

demonstração das disponibilidades verificando se há ingressos ou dispêndios. 

>conevento: Consulta e detalha um tipo de evento, exemplo: classe e tipo de evento.Verifica 

suas características: se possui reflexos contábeis, exigências se há conta corrente e o tipo, qual unidade 

gestora pode utilizar e qual unidade gestora pode ser favorecida. 

>conconta: Demonstra o tipo da conta, sua natureza, a qual sistema pertence, o plano de 

contas, como são feitos os ingressos débito e crédito. 

>confecmes: Utilizado  para consultar o calendário de fechamento mensal sendo permitido por 

UG, por setorial contábil e por órgão. É importante frisar a consulta do fechamento da UG. 
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5.1 Transação CONPROCBT  - Consulta Resultado Processo Batch 
 
 Finalidade                                                                 

                                                                              

Permitir consultar os arquivos  com  os  resultados  dos processos BATCH, tais  como  Depósitos  

Diretos  na  Conta  Única,  integração  de  balancetes, orçamento - Fita SOF, agendamento de 

documentos, rotinas  do  encerramento  do exercício e outros.                                                            

Usuário: Todas as UG executoras, de acordo com o nível de acesso.               
                                                                                               
Critérios de Pesquisa:  
   

            
                                                  

                                                                      
 OBS: Nesta tela podem ser informados os critérios para a seleção dos arquivos a  serem 

consultados, bem  como  o  critério  de  classificação  da  consulta. Os  critérios de pesquisa  e  de 

classificação  são independentes entre si, ou seja,  não existem restrições a combinação dos mesmos. 

Podem  ser solicitados quantos  critérios  de  pesquisa  o  usuário  desejar, bem  como  nenhum, se 

quiser um  consulta  dos resultados  de todos os processamentos "batch". É  necessária  marcação de 

um, e somente um, critério  de  classificação para a combinação de critério de pesquisa informada.                 

                                                                               
 Critérios de Pesquisa:                                                        
                                                                               

 (1) - UG RESPONSÁVEL – informar o código da UG RESPONSÁVEL pela                                       

geração do arquivo.                      

(2) - ARQUIVO  - informar o  código  do  tipo  de  arquivo  enviado para contabilização;    

            DD - Depósito Direto na Conta Única;      

            SH - Integração de Balancetes;            

            DS - Orçamento - Fita SOF;                

             NS - Restos a Pagar.      

            (3)  - DATA DE GERAÇÃO - informar a data de geração do arquivo;                                                         

 (4) -DATA DE SOLICITAÇÃO  - informar  a  data em que foi solicitado o                                       

processamento do arquivo;                                                                  

 (5) - TIPO DE DOCUMENTO   - informar  a  sigla do documento permitido                                       
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no SIAFI e que faça parte do processo BT; 

 
 Classificação:                                                                 

                                                                                
 Assinalar  com  "X",  obrigatoriamente,   um  critério  de  classificação  (UG  RESPONSÁVEL OU  

ARQUIVO  OU DATA DE GERAÇÃO  OU DATA DE SOLICITAÇÃO OU TIPO DE  DOCUMENTO), para  obter  

os  dados relativos  ao(s) critério(s) de pesquisa(s) informado(s) arquivos  recusados.   Se  detalhá-lo  

(PF2),  aparecerá  uma  tela  com  os dados para  cada UG, a  relação  dos  arquivos  com  os  resultados 

de processamento "batch", os tipos de documentos que estes contém, as  suas datas e horários de 

geração, bem  como  a  situação  destes  e os respectivos números de registros aceitos e pendentes;                                                                                                          

Assinalar a classificação por ARQUIVO e teclar ENTER, a  fim  de  obter, para cada tipo de 

ARQUIVO, o respectivo tipo de documento, a  relação  das  UG que o enviaram para contabilização, bem  

como  a  identificação de cada um dos seus arquivos, as  datas  de  geração  e  situações  destes  e  os  

números de registros aceitos e pendentes;                                                 

Assinalar a classificação por DATA DE GERAÇÃO e teclar ENTER, para obter a relação das UG 

responsáveis que enviaram  algum arquivo  para  processamento "batch", os  respectivos  arquivos  e  

seus  tipos  de  documento, horário  de geração, bem como a situação e os números de registros aceitos 

e ou pendentes; 

Assinalar a classificação por DATA DE SOLICITAÇÃO  e  teclar ENTER, para  obter a relação das 

UG responsáveis que  enviaram arquivos  para processamento  "batch", os  respectivos  arquivos  e  seus  

tipos de documento, suas datas de  geração, bem como  as  suas situações  e  os  números  de  registros 

aceitos e  pendentes;                                                                     

Assinalar  a  classificação  por TIPO DE DOCUMENTO  e teclar ENTER, para  obter a relação das 

UG responsáveis que  enviaram  arquivos para processamento  "batch"   os  quais  tinham  o  TIPO DE 

DOCUMENTO  informado,  os nomes destes  arquivos, as suas datas de geração, as respectivas situações 

e,  os números de  registros aceitam e pendentes;                                                 

Caso  se informe  um  determinado critério de pesquisa, a relação obtida  será de dados 

relacionados  a  este  critério, na  forma  descrita  nos  itens  anteriores;  

Caso se deseje detalhar, na  relação  obtida, alguma  linha  específica, como  por exemplo, um 

arquivo  e  os dados  a  ele relacionados,  posicionar o cursor na linha correspondente e teclar PF2. Com  

isso  o  Sistema apresentará 2 janelas diferentes para a entrada de dados de detalhamento, conforme o 

caso:                                                                             

Se o nível de acesso do usuário for 9, o sistema  abrirá  uma  janela, podendo ser informado  se 

deseja detalhar a partir de uma UG/GESTÃO/DOCUMENTO, ou  se  deseja consultar todo o arquivo e, 

ainda, optar se deseja consultar os documentos aceitos, os rejeitados ou todos;                                    

Se o nível de acesso do usuário for diferente de 9, o  sistema  abrirá uma janela  onde  deverá  

ser  informada  a  UG que se quer detalhar, podendo, ainda, ser escolhido se deseja consultar os 

documentos aceitos,  os rejeitados ou todos;                                                                      
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Caso  deseje  consultar  um  documento  da  relação obtida  por meio das informações fornecidas 

nos itens 4.7.1 ou 4.7.2,  posicionar  o cursor ao lado deste e teclar PF2;                                         

 

(6) - SITUAÇÃO DO ARQUIVO - informar a sigla que indica a situação do                                       

arquivo que foi enviado para processo BT; 

 
A = Arquivo  ACEITO  -  mostra  todos  os arquivos aceitos, com a quantidade de  registros    

aceitos   e   pendentes, podendo-se detalhá-lo (PF2);          

R = Arquivo REJEITADO - mostra  todos  os  motivos da recusa do arquivo.    

E = Arquivo  EM  EXECUÇÃO  -  mostra   os arquivos que estão sendo processados.   

 

Neste caso é permitido o seu detalhamento.  

Caso  deseje  consultar o espelho contábil do documento, informado  na consulta do item 

anterior, teclar PF4 (ESPELHO);                               

Os documentos que ainda se encontrarem identificados  com "*" demonstram que ainda não 
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foram contabilizados, por apresentarem incorreções  que  impedem os seus processamentos;                                                                                                          

Caso  deseje  identificar o  erro, posicionar  o  cursor  ao  lado  do documento e teclar PF2;                                                       

Caso deseje alterar os dados do documento consultado, de  forma  que o mesmo seja 

contabilizado, posicionar o  cursor  ao  seu  lado  e  teclar  PF4. As alterações somente se aplicam aos 

eventos do gestor. 
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Capítulo 6 

CONFORMIDADE DIÁRIA 
 

Conforme Manual SIAFI – Item 02.03.14 - Competência - IN/STN N° 

05/1996. 

            
TRANSAÇÕES RELACIONADAS 

 
Tipo Identificação Localização 

Transação Atualiza Conformidade 
Diária 

ATUCONFDIA 09.04.01 

Transação Consulta Conformidade 
diária 

CONCONFDIA 09.04.02 

Transação Imprime Conformidade 
diária 

IMPCONFORM 09.04.03 

Transação Consulta Restrição Diária CONRESTDIA 21.27.02 
 

Apresentação 
                                                                               

Consiste  na  conferência  diária, feita  pela própria UG, verificando a correspondência  entre   a  

documentação  comprobatória  das  operações  e  os respectivos  lançamentos contábeis, registrados no 

SIAFI, devendo ser feita no dia útil seguinte ao da emissão.                                                                                                                            

Esta conformidade deve ser registrada diariamente com vista a definir o movimento diário, sendo 

peça fundamental para o registro da Conformidade de Suporte Documental.                                                                                                                                         

 A  conferência  efetuada  pode  ter  como  resultado  uma  das seguintes situações:                                                                        

a) SEM RESTRIÇÃO - quando os registros no Sistema estiverem de acordo com a documentação 

comprobatória correspondente  ao  movimento  diário;                                                                                       

b) COM RESTRIÇÃO - quando for constatada a falta  de  registros  no SIAFI ou quando estes 

não representarem  a  realidade  das  informações  do  dia  em verificação.                                                                                                                                   

Procedimentos 
                                                                               

As UG devem proceder DIARIAMENTE a  análise  do  relatório "CONFORMIDADE DIÁRIA", obtido 

por meio  da transação IMPCONFORM, no qual  constam  todos  os registros do dia, excetuando  aqueles 

gerados por meio de processo automático, definido  pela  Coordenação-Geral de Contabilidade.                                                

Quando  a movimentação diária ultrapassar 5.000 documentos emitidos, a impressão  do  

relatório conformidade diária deverá solicitar a UG 170800, por meio de comunica. 

Para  os  registros  automáticos,  a  validação  dos  lançamentos será realizada  pelas  Setoriais  

de Contabilidade no momento em que ocorrer a Conformidade Contábil.                                                                                                                       

O   relatório   de Conformidade Diária deverá ser impresso no dia útil seguinte ao dos registros e 

conferido com a documentação comprobatória.                                                                                    

No  processo  de  análise  devem  ser  envidados  todos os esforços no sentido  de  eliminar  as  

irregularidades,  evitando-se  assim  o registro da conformidade com restrição.                                                                                                  

Após  o  procedimento  de  análise, a   conformidade   diária  deve  ser registrada por meio da 

transação ATUCONFDIA, indicando, em caso  de restrição, os   códigos   existentes  na  transação  
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CONRESTDIA,  utilizando  os  códigos compreendidos entre 001 e 899.  

O  relatório  "CONFORMIDADE  DIÁRIA" deve  ser  encaminhado  pela  UG ao responsável   pela  

Conformidade  de  Suporte  Documental,  juntamente  com  a documentação  comprobatória dos 

registros constantes no referido relatório e a RE, no dia útil seguinte ao do registro dos documentos no 

sistema.                                                                                          

A Conformidade Diária é de responsabilidade do Ordenador de Despesa, ou de servidor 

formalmente designado para a prática de atos de gestão;                                                                                  

O  servidor  responsável  pela  Conformidade  Diária  não poderá ser o responsável pela 

Conformidade de Suporte Documental.                                                                                                        

As   UG  podem  consultar  as  conformidades  anteriores,  por  período, utilizando a transação 

CONCONFDIA.                                                                                                                          

Não é permitido a uma  UG efetuar  o  registro  da  Conformidade  Diária quando os  documentos  

desta  forem  lançados  por  sua  Unidade  Setorial  de Contabilidade.  No caso desses documentos, a 

Conformidade Contábil, registrada pela própria Setorial Contábil, substituíra a Conformidade Diária.                                                                                          

Para  as  UG que registram a Conformidade de Suporte Documental, a falta do  registro  da  

Conformidade Diária implicará no registro da Conformidade de Suporte Documental com restrição.                                                                                                                    

A  ausência de registro da Conformidade Diária em qualquer dia da semana anterior, desde que 

tenha havido movimento contábil, implica no encaminhamento de  mensagem  gerada  automaticamente  

pelo  sistema, a ser disponibilizada no segundo dia útil da semana seguinte.         
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Capítulo 7 
 

CONFORMIDADE DOCUMENTAL 
 
Conforme Manual SIAFI – Item 02.03.23 - Competência - IN/STN N. 

05/1996. 

            
TRANSAÇÕES RELACIONADAS 

 
Tipo Identificação Localização 

Transação Consulta Conformidade 
Contábil 

CONCONFCON 09.03.02 

Transação Consulta Conformidade 
Diária 

CONCONFDIA 09.04.02 

Transação Atualiza Conformidade de 
Documento 

ATUCONFDOC 09.05.01 

Transação Consulta Conformidade 
de Documento 

CONCONFDOC 09.05.02 

Transação Consulta Restrição 
Documental 

CONRESTDOC 21.27.02 

 
Apresentação 

                                                                               
A Conformidade de Suporte Documental consiste na responsabilidade do servidor, designado pela 

UG, quanto a certificação da existência de documento hábil que comprove a operação e retrate a 

transação efetuada.                                                                                                

A designação de servidor para a prática das Conformidade Diária e de Suporte  Documental  

deverá ocorrer  mediante  Portaria, publicada em Boletim Interno, para fins de observância aos princípios 

constitucionais da legalidade e da publicidade.                                                                                                      

Dentro  de  um mesmo Órgão, poderá ser indicado um único servidor para ser  o  responsável  

pela  Conformidade  de  Suporte  Documental de varias UG, devendo ser observado o seguinte: 

a) que as UG estejam instaladas fisicamente na mesma localidade;                                                                                      

b) que  a  adoção  dessa  medida  implicará  em  redução  de custos com manuseio, 

reprodução, controle  e  transporte  de  documentos, no  âmbito  da Administração Pública Federal;                                                                                                                               

c) que  a  documentação das Unidades permaneçam no mesmo local em que o servidor 

responsável estiver exercendo suas atividades;                                                                                                   

d) que  a  documentação  esteja em local seguro e de fácil acesso as UG interessadas, bem como 

aos Órgãos de Controle Interno e Externo, pelo prazo de cinco  anos, a  contar  da  aprovação das contas 

das respectivas Unidades pelo TCU.                                                                          

A  certificação  consiste  na  avaliação  e  arquivamento dos documentos emitidos pelas Unidades 

da Administração Direta, ou da Indireta caso esta opte pelo arquivamento na própria Unidade Gestora 

Executora.                                                                                                      

A  Conformidade de Suporte Documental deverá ser registrada diariamente, com base na data da 

movimentação diária, por servidor credenciado pela Unidade Gestora  para   esse  fim, e  informada  a  

Setorial  Contábil  para  fins  de cadastramento no SIAFI.                                                        

A  Conformidade  de  Suporte  Documental deverá ser registrada em ate 48 horas após a data 

prevista para o registro da Conformidade Diária, ou seja, 72 horas  após  a  emissão  do  documento, 
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observado  o  prazo  de  fechamento no calendário da UG.                                                              

As unidades da administração indireta que optarem pela Conformidade de Suporte  Documental, 

opção  feita  na  transação  ATUUG, deverão  arquivar sua documentação na própria UG. Caso contrario, 

o arquivamento deverá ser feito na Setorial  Contábil, ficando   esta   desobrigada   a  efetuar  o  registro  

da Conformidade Documental.                                                       

As  Setoriais  de  Contabilidade  devem  devolver, para arquivamento, os documentos  relativos 

ao período iniciado em janeiro/99, em poder destas, para efeito  de  composição  do  movimento do 

presente exercício, as respectivas UG subordinadas  que  agora  registram  a  Conformidade  de  Suporte  

Documental,conforme indicação na "ATUUG".       

                                                                                                                     
Fases de Execução 

                                                                               
Os  documentos  referidos  na certificação deverão  ter como peça inicial o relatório para 

conformidade diária (IMPCONFORM).                               

Os   processos   de   pagamento, ou  documentação  equivalente, deverão apresentar, na  capa, 

em  local visível, a data do relatório para conformidade Diária, a qual se vinculam. 

Os  Demonstrativos  Mensais  da  Movimentação  de  Almoxarifado, de Bens Móveis, de  Selos  de  

Controle, de Mercadorias Apreendidas e da Conciliação e Demonstrativos  Bancários, deverão  ser  

arquivados  por  ordem cronológica de competência, após conciliados com o SIAFI pela UG executora.                  

Os  processos  relativos  a  licitações, inclusive  os  que se refiram a situações  de  dispensa, 

inexigibilidade, contratos, convênios  ou similares e suprimento  de  fundos, serão  arquivados em ordem 

cronológica nas respectivas Unidades  Gestoras   Executoras, separadamente, por  Gestão  e  modalidade  

de licitação.                                                                     

Os processos resultantes de aditamentos a instrumentos formalizados, quer sejam contratos, 

convênios  ou  similares, deverão  ser  apensados  aos processos  originais e mantidos em arquivos, nas 

respectivas Unidades Gestoras Executoras, na mesma ordem cronológica. 

Os  processos  resultantes das liberações de recursos e das prestações de  contas  de  convênios  

ou  similares e de suprimento de fundos deverão ser anexados  aos  processos  originais  e  mantidos  

em  arquivo  na  me sma ordem cronológica por Gestão.                                                        

A Conformidade de Suporte Documental deverá ser registrada, diariamente, por  servidor  

designado pela Unidade Gestora Executora, credenciado para esse fim, de modo que seja mantida a 

segregação entre a função de emitir documentos e a de registrar a conformidade.                                              

Será  admitida  exceção  ao disposto no item anterior quando a Unidade Gestora  Executora  se 

encontre, justificadamente, impossibilitada de designar servidores  distintos  para  exercer  tais  funções, 

sendo  que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo próprio Ordenador de Despesa. 

As Setoriais Contábeis, ou a própria Unidade Gestora, deverão proceder a atualização da Tabela 

de UG, no sentido de indicar o CPF do responsável pelo registro    da   Conformidade   de   Suporte   

Documental, que   deverá   ser, obrigatoriamente, operador da UG.                                              

O  servidor  responsável  pela  Conformidade de Suporte Documental não poderá ser o 
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responsável pela Conformidade Diária.                             

A   retirada   de   qualquer   documento   arquivado   será   precedida, obrigatoriamente, de  

documento  que  a  comprove, devendo ficar evidenciado o responsável  por  ela  e, ser fixado prazo não 

superior a trinta dias para sua devolução.                                                                                                                                                

As  UG "OFF-LINE" não  se sujeitam as disposições desta norma, devendo a documentação  

relativa  a  atos  e  fatos  de  gestão  permanecer arquivada na Setorial Contábil a qual esteja 

jurisdicionada. 

COM  RESTRIÇÃO - será  registrada, obrigatoriamente, nas  seguintes situações:                                                                    
                                                                               

a) quando a documentação não comprovar a operação e os registros efetuados;    
                                                                               
b) quando do não recebimento ou da inexistência da documentação;               
                                                                               
c) quando  o registro não espelhar corretamente a operação efetuada e, não for corrigido pelo 

responsável;                                                    
                                                                               
d) quando inexistir a conformidade diária.                                     
                                                                               
A Conformidade de Suporte Documental poderá ser alterada até a data de  fechamento  do  mês  

fixada  para  a  UG  pólo  responsável designada para atribuição na unidade; 

Os códigos de restrição utilizados para a Conformidade de Suporte Documental poderão ser 

consultados por meio da transação CONRESTDOC.       

>CONCONFDOC 

                                                                 
 

(1) - Unidade Gestora - informar o Código da UG emitente da Conformidade;                                                                              

(2) - Setorial Contábil  - assinalar com um X, para  obter  informações  sobre  a UG informada como 

Setorial Contábil.                                                                                           

(3) - Setorial Auditoria - assinalar com um X, para obter  informações  sobre a UG informada como 

Setorial de Auditoria                          .                                                                                      

(4) - Pólo - assinalar com um X, para  obter  informações  sobre a UG informada como pólo.                                                                                             
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(5) - Gestão - informar   o  Código    da   Gestão   emitente   da  Conformidade; caso  não  tenha  o 

Código,  Consultar a Transação CONGESTÃO.                                   

(6) – Órgão - informar o código do Órgão; caso  não  tenha  o código, consultar  a  transação 

CONORGÃO.                                                                                                                                                                      

(7) - Conformidade - informe um algarismo entre 1 e 3,  conforme a seguinte tabela:         

                                   

1 - Para sem Conformidade 
 
2 - Para Conformidade sem Restrição 
 
3 - Para Conformidade com Restrição 
                                                                                                                                                                                            
(8) - Período - informar a data do movimento da  conformidade a ser consultada. 

 

Transação > CONRESTCON –  Permite a consulta da relação de códigos de  Restrição  de  

Conformidade  cadastrados.                                                                   
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Capítulo 8 

 
ROL DE RESPONSÁVEIS 

 
 Conforme Manual SIAFI item – 07.03.00 
 
 Características Gerais 
 
                                                                                 

O Módulo ROLRESP destina-se a manutenção e a emissão do relatório de Rol de Responsáveis.                                                            

Rol de Responsáveis baseia-se na figura do agente, que exerce uma ou mais  naturezas de  

responsabilidade  em  uma Unidade Gestora (UG), numa determinada  Gestão, por um ou mais períodos. 

Um agente titular pode vir a ser substituído por um outro agente chamado substituto.     

Responsabilidades: 

Dos órgãos de Controle Interno - pela utilização do Sistema para manutenção e atualização 

do Rol de Responsáveis.                               

Da Secretaria Federal de Controle - pela gestão do Sistema.          

Da Secretaria do Tesouro Nacional - pela manutenção do Sistema junto ao SERPRO.              

Competência: Secretario Federal de Controle.   

                         

Serão  obrigatoriamente  arrolados  como  responsáveis  no  sistema, quando cabíveis:       

                                                                                                                                       

• o ordenador de despesas;                                                                                                

• o ordenador de despesa substituto;                                                                                                                

• o dirigente máximo;                                                                                                                                      

• o responsável pela Conformidade Documental;                                                                                                     

• o responsável pela Conformidade Documental Substituto;                                       

• o responsável pelo setor de contabilidade e substituto;                                                                                                                                                 

• o responsável pelo  setor  financeiro  ou  outro co-responsável por atos de  

gestão;                                                                                                                                                                          

• o gestor de Pessoal.     

• o encarregado do almoxarifado ou do material em estoque;                                                                     

• o encarregado da Farmácia Titular e Substituto;  

• o agente de Patrimônio Titular. 

 

São elementos obrigatórios e constarão do Rol de Responsáveis as seguintes 

informações:    

 

• nome e CPF dos responsáveis e de seus substitutos;                                                                                                 

• cargos ou funções exercidas;                                                                                                                           

• indicação dos períodos de gestão;                                           

• atos de nomeação, designação ou exoneração;                                                                                                              

• endereços residenciais.            
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Serão  registrados  no  Sistema,  mediante  transação específica, os períodos  de efetiva gestão 

dos substitutos, indicados no regimento interno ou pela   autoridade   competente,  nos  afastamentos  e  

impedimentos  legais  e regulamentares do titular.  

A  atualização  dos dados constantes do rol de responsáveis ficará a cargo de cada órgão ou 

entidade, que deverá efetuar as alterações necessárias 

Para incluir um novo responsável ir até a transação >ATUCREDOR. 

Para verificar se usuário já está cadastrado verificar transação >LISTAUSUG.    

Para consultar a natureza de responsabilidade, quando da atualização de agente  responsável, 

transação > CONNATRESP.                                                                                                                                                                                                                                              

Este módulo é composto por duas transações: ATUAGENTE e CONAGENTE.                                                                                  

ATUAGENTE tem função de atualização de dados; 

CONAGENTE além de função de consulta pode também ser utilizada p ara atualização de dados.  

 

Finalidade 

Atualizar as informações do arquivo Rol de Responsáveis. 

 

Usuários 

Utilizam esta transação as UG da SFC, bem como as UG setoriais de auditoria e setoriais de 

contabilidade e eventualmente outras UG responsáveis pela a tualização de informações relativas ao rol 

de responsáveis.     

 

1ª Tela 

 

1 – Informe a unidade gestora do agente responsável a ser atualizado.             

2- Informe a gestão do agente responsável a ser atualizado 

3- Informe o CPF do agente responsável a ser atualizado 

4- Informe a natureza de responsabilidade do agente responsável a ser atualizado. 
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2ª. Tela – No caso de inclusão informar o CPF do agente e preencher os campos restantes 

 

1- Virá  Preenchido com  I  de  inclusão  do agente responsável;                                                                                                              

2- Virá preenchido com os dados da Unidade Gestora; 

3- Virá preenchido com os dados do operador. 

4- Virá preenchido com o CPF do responsável. 

5- Virá preenchido com a natureza de responsabilidade.                         

6- Preencher de acordo com documento que designa o Agente Responsável; 

7- Informar data de designação do Agente. 

8- Informar cargo ou função do Agente; 

9- Informar o documento que exonera o Agente Responsável.   Inicialmente o Documento de Exoneração 

e a Data de Exoneração poderão ficar em branco. 

Obs.: Não pode ser inferior a data de Designação nem superior a data corrente. Se o documento de 

Exoneração estiver preenchido, este campo será obrigatório. 

 
Ou 3ª Tela no caso de alteração ou exclusão teclar PF4=atualiza e efetuar os devidos ajustes. 
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Capítulo 9 
 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

Conforme Manual SIAFI – Item 02.11.21 
 

Definição – Art. 68 – Lei 4.320/64 
  

No regime de adiantamento é aplicada a despesa expressamente definida por Lei e consiste na 

entrega de numerário a servidor, a critério do Ordenador de Despesa sob a sua inteira responsabilidade, 

precedido de e mpenho, na dotação própria da despesa a realizar, que por sua natureza ou vigência não 

possa subordinar-se ao processo normal de execução orçamentária e financeira.                                             

 
Base Legal 
 
Art. 68 e 69 da Lei 4.320/1964. 

Art. 45 a 47 do decreto n. 93.872 de 23/12/86 alterado pelos decretos  n.  2.289 de 04 de agosto 

de 1987 e  Decreto 3.639 de 23 de Outubro de 2000. 

 Decreto  n. 941,  de  27 de Setembro de 1993,  alterado pelo Decreto n. 2.397, de 20 novembro 

de 1997.   

 

Base Administrativa                                            
 

É Constituída de acordo com  a   Instrução Normativa n. 04, de 31 de julho de 1998, Norma de 

Execução n.01, de 05 de agosto de 1998 e pela Portaria n. 492, de 31 de Agosto de 1993. 

 

Procedimentos: 
 
Quando do pagamento de despesas antecipadas poderão ser pagas através de Suprimento de 

Fundos, excepcionalmente a critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira responsabilidade, sempre 

precedido de empenho na Dotação própria as despesas a realizar e que não possam subordinar-se ao 

processo normal de aplicação nas seguintes situações: 

a) Para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exijam 

pronto pagamento em espécie; 

b) Diligências especiais e de caráter secreto ou reservado; 

c) Pronto pagamento e pequeno vulto, assim compreendidos os gastos cuja soma, em cada 

documento (Fatura, Nota Fiscal, Recibo) não ultrapasse a 0,25% conforme Art. 23 inciso 2 alínea “a” da 

Lei 8.666/93, dentro de cada processo de Suprimento de Fundos (ex.: 80.000,00 X 0,25% = 200,00). 

 

Concessão 
                                                                      

A concessão para Suprimento de Fundos, deverá ser solicitada ao Ordenador de Despesa, através 

de formulário padronizado pela CGEOFC/FNS contendo os seguintes itens:  os objetivos da despesa a ser 

efetuada, nome do servidor, cargo, função do suprido proposto, matrícula, natureza da despesa, período 

de aplicação e prazo de aplicação. 

Após a autorização da concessão de Suprimento, será emitida a Nota de Empenho. 
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Limites para Concessão de Suprimento de Fundos e Despesas de Pequeno Vulto 

O limite para concessão de suprimento de fundos será o necessário para atender despesas de 

pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujos valores, em cada caso, não ultrapassem limites 

estabelecidos (Quadros I e II). 

Quadro I 
 

Objeto Limite 
1- Obras e Serviços de engenharia 5% do valor máximo para obras e serviços de engenharia na 

Modalidade de Licitação “Convite” (Conf. Lei 8.666/93). 
2- Outros serviços e compras em Geral 5% do valor máximo para outros serviços e compras em geral na 

Modalidade de licitação “Convite”. 
 

O limite  máximo  de CADA DESPESA DE PEQUENO VULTO  deve  obedecer  aos valores do 

Quadro II.                                                          

O limite  a  que  se  refere este artigo e o de cada despesa, vedado o fracionamento  de despesa  

ou  documento comprobatório, para adequação a este valor.                                                                         

 
Quadro II 

 
Objeto Limite 

1 - Obras e Serviços De Engenharia 0,25% do valor máximo para obras  e serviços e Engenharia  na 
Modalidade de licitação "Convite" . 

2- Outros serviços e compras em geral 0,25% do valor  máximo  para  Outros Serviços  e Compras   em  
geral  na  Modalidade   de   licitação    "Convite". 

 
 

Os valores referidos nos QUADROS I e II  serão  atualizados  na forma do parágrafo  único  do  

artigo 120 da Lei 8.666/93 (valores publicados no Diário Oficial da União pelo Poder Executivo Federal).           

A  concessão de Suprimento de Fundos deve ser classificada  em  função do objeto de gasto, ou 

seja, não utilizar orçamento de serviços em compras ou vice-versa.                                                          

Para  a  concessão  de  Suprimento  de  Fundos  a despesa deverá ser contabilizada  no  

elemento  de  despesa  correspondente ao da sua realização, subitem 96, não  podendo  o  saldo  deste  

subitem  ultrapassar 5% do total do respectivo elemento.                                                           

Caso  o  valor  da  despesa  ultrapasse  o percentual fixado no item anterior, esta  deverá   ser   

contabilizada  no  subitem  especifico  de  sua realização.                                                                    

O  Suprimento de Fundos será contabilizado e incluído  nas  contas  do Ordenador  como  

despesa  realizada; as  restituições, por falta de aplicação, parcial ou  total, ou aplicação  indevida, 

constituirão  anulação de  despesa, ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do 

exercício, é importante salientar que os depósitos sempre deverão ser  feitos dentro do exercício 

financeiro em que foi concedido o suprimento de fundos. 

Excepcionalmente, a critério da autoridade de nível ministerial, desde que  caracterizada  a  

necessidade  em  despacho  fundamentado,  poderão   ser concedidos suprimentos de fundos em valores 

superiores aos fixados  no  Quadro demonstrado anteriormente.  

É vedada a concessão de Suprimento de Fundos conf. Art. 45 - decreto 93.872/86 : 
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a)  a responsável por dois suprimentos;           

       b) a servidor que tenha a  seu  cargo  e  guarda  ou  a  utilização  do material a adquirir, salvo 

quando não houver na repartição outro servidor; 

        c) a servidor declarado em alcance, ou que esteja respondendo a inquérito administrativo.  

 Entrega de Numerário a Servidor 

Será feita através da emissão de Ordem Bancária, tendo como favorecido o  Suprido,  para 

crédito em conta bancária (tipo “B”) aberta em seu nome e com a sigla da UG Concedente  e o  

respectivo  CNPJ,  devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa.                                   

Obs.1: O  enquadramento contábil dessas contas, junto ao Banco do Brasil, como pertencente ao 

Governo Federal  para atender suprimento de fundos, poderá  ser identificada pela codificação 333300 a 

333999;              

Obs.2: A movimentação financeira na modalidade de suprimento de fundos esta isenta da  

cobrança  da  CPMF e outras taxas referentes à manutenção da conta pelas Agências do Banco do Brasil.    

As  Contas-Correntes bancárias  dos  Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal que 

integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão abertas e mantidas no Banco do Brasil S.A, 

através de uma solicitação do Ordenador ao Gerente do Banco.                                     

As   Contas-Correntes   bancárias   destinadas  à  movimentação de recursos  referentes a 

Suprimento de Fundos serão classificadas como tipo B e serão movimentadas  pelo agente pagador 

beneficiário (suprido) vinculado a UG responsável.                            

A  numeração  das  Contas-Correntes  bancárias   será   fornecida   pela Instituição Financeira. 

Aplicam-se as contas do tipo "B" as seguintes disposições:                                                                                            

a) serão  abertas  mediante  autorização  do Ordenador de Despesas, sendo encaminhadas ao 

agente financeiro contendo os dados dos responsáveis  por  sua movimentação;                                                                 

b) serão movimentadas  por  cheques  e  guias  de  depósitos  da própria. 

c) serão obrigatoriamente encerradas  pelo titular, imediatamente após o período de aplicação 

dos recursos, quando este deixar de ser  movimentador  de recursos de suprimento de fundos;                                             

Os  saldos  não movimentados por mais de 60 dias serão encerrados pela UG,  por  

determinação  da  área  de  controle  interno do respectivo órgão. E aqueles não movimentados, por 

mais de 180 dias, serão encerrados pelo Banco do Brasil, conforme orientação da COFIN/STN;                                   

Prazos  para Aplicação e Comprovação de Prestação de Contas: 

a) Aplicação: No ato em que autorizar a concessão de suprimento, a autoridade ordenadora  

fixará  o  prazo de aplicação, que não deve exceder a 90 (noventa) dias a  contar do recebimento do 

numerário,  nem  ultrapassar o término do exercício financeiro, os valores aplicados ate 31 de Dezembro 

poderão ser comprovados ate 15 de Janeiro do ano subseqüente; os saldos remanescentes devem ser 

depositados em favor da UG ate o último dia de funcionamento da rede bancária dentro do exercício 

financeiro; 

b) Comprovação da Prestação de Contas: Deverá ser apresentada dentro de 30 (trinta) 
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dias subseqüentes ao prazo de aplicação (dentro do Exercício Financeiro). 

 
Comprovação de Prestação de Contas 
 

Na prestação de contas, para a comprovação  das  despesas  realizadas, deverão ser observados 

os seguintes procedimentos:    

a) Cópia do Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos;      

b) Cópia da Ordem Bancária;      

c) Preenchimento de formulário , constante no anexo II, devidamente assinado pelo suprido; 

d) Documentação comprobatória da aplicação dos recursos (nota fiscais, comprovantes de 

prestação de serviços devidamente atestadas por outros servidores que tenham conhecimento das 

condições em que estas foram efetuadas, etc) cuja emissão tenha ocorrido em data igual ou posterior ao 

do recebimento da Ordem Bancária e compreendida dentro do período fixado para aplicação em nome do 

órgão emissor do empenho; 

e) Comprovante de recolhimento dos saldos de suprimento de fundos, se houver; 

f) Cópia de extrato bancário da conta tipo B.       

O  servidor  que receber  Suprimento de Fundos é  obrigado  a   prestar  contas  de  sua  

aplicação, procedendo-se, automaticamente, a  tomada  de  contas se não o fizer no prazo assinalado 

pelo Ordenador  de Despesa,  sem  prejuízo das  providências  administrativas  para apuração das 

responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis.           

Recibos emitidos por Pessoa Física – Quando da Prestação de Contas 

 
As despesas pagas por Suprimento de Fundos, deverão conter recibos passados pelo credor. No 

caso de pessoas físicas os mesmos deverão conter: 

a) Valor em algarismo e por extenso; 

b) Objeto do pagamento; 

c) Identificação do credor, com nome, endereço, carteira de identidade e CPF. 

Na aplicação do Suprimento de Fundos, não se deve fazer gastos que não estejam 

Enquadrados no elemento de despesa correspondente. 

Parecer de Aprovação/Impugnação da Prestação de Contas 

Cabe ao Setor  Financeiro/ Contábil verificar a exatidão e veracidade dos comprovantes 

apresentados quando da Prestação de Contas pelo suprido, emitindo parecer propondo a   

aprovação/impugnação quando for o caso. 

Caso o parecer seja favorável o setor financeiro/contábil o encaminhará ao Ordenador de 

Despesas para aprovação; 

Quando da não aprovação da Prestação de Contas será proposto ao Ordenador de Despesas a 

impugnação da mesma, com a finalidade de  instaurar a  Tomada de Contas para apuração das 

responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis.  
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Contabilização do Suprimento de Fundos 
  

A contabilização é de competência do Setor Financeiro/Contábil.           

Eventos utilizados na contabilização do Suprimento de Fundos: 

Evento Modalidade Elemento de Despesa 

51.0.115 Suprimento de Fundos – Passagem/Locomoção 3.3.3.90.33.YY 

51.0.116 Suprimento de Fundos – Material de Consumo Imediato 3.3.3.9.0.30.YY 

51.0.118 Suprimento de Fundos – Serviços de PJ 3.3.3.9.0.39.YY 

                                                           

Pela concessão do suprimento 

 
a) emissão do empenho através do sistema SIASG: 

b) NL de apropriação de Suprimento de Fundos: 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.116 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.30.96  X 
51.0.118 2003nexxxxxx  CPF 3.3.3.9.0.39.96  X 
51.0.XXX 2003nexxxxxx CPF 3.4.4.9.0.52.00  X 
52.0.316 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.96 2.1.2.1.9.60.02 X 
52.0.316 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.96 2.1.2.1.9.60.02 x 

 

c) emissão de Ordem Bancária: Apropriação de despesa e registro de responsabilidade, conforme 

exemplo. 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
53.0.416 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.96 2.1.2.1.9.60.02 X 
53.0.416 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.39.96 2.1.2.1.9.60.02 X 
56.0.600 Fonte/Vinculação    X 

Pela prestação de contas conforme as notas fiscais devidamente atestadas e aprovadas pelo Ordenador 

de Despesas. 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.5.116 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.30.96 2.1.2.1.9.60.02 X 
51.0.116 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.30.xx 2.1.2.1.9.60.02 X 
51.5.118 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.39.96 2.1.2.1.9.60.02 X 
51.0.118 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.39.xx 2.1.2.1.9.60.02 X 

 
Nos casos de devolução dos saldos: 
 

Deverá ser criado um Código de Depósito através da  transação >ATUCODDEP e no campo 

Depositante incluir o CPF do suprido. 

 
Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 P/V Fraciona-

mento 
51.5.116 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.30.96    
51.5.118 2003nexxxxxx CPF 3.3.3.9.0.39.96    
 

Anulação do Empenho pelo valor devolvido através da transação >Ne → anulação – 2003Nexxx. 

 Pela Baixa da Responsabilidade do suprido (valores realmente gastos): 
 
 

Evento C/C Clas. Conta 1 
54.0.158 CPF 199110600 
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ANEXO I 

 
 
 
 

              
             Ministério da Saúde 
               Gabinete do Ministro 
               Fundo Nacional de Saúde 
               Núcleo Estadual de XXX 
 
PROPOSTA E CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

PCSF Nº 

PROPONENTE: 
 
ÓRGÃO: 
NOME: 
CARGO OU FUNÇÃO: 
PROPOSTO: 
 
NOME: 
CARGO OU FUNÇÃO: 
CPF: 
C.I.: 
MATRÍCULA: 

BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 
TELEFONE: 
RAMAL: 

FINALIDADE: 
 
 
 
 
FONTE: PLANO INTERNO: ELEM. DESPESA 

3390.30 
3390.39 

 
 
 

Nº NE(s): VALOR: 

TOTAL 
 

R$  

 
 
 
----------------------------------------------                       DATA:      /      /     . 
     ASSINATURA DO PROPONENTE: 
CONCESSÃO: Concedo o presente Suprimento no valor acima descrito, para aplicação conforme Art. 45 
Decreto 93.872/1986, e macro função 02.11.21, do Manual SIAFI (IN/TCU-05/96), de acordo com o período 
abaixo: 
 
APLICAÇÃO ATÉ ____/ ____/ ____   COMPROVAÇÃO ATÉ ____/ _____/ _____ 
 
 
----------------------------------------------------               DATA:     /     /        . 
    assinatura do Ordenador de Despesas 
PAGAMENTO: 
Pago pela Ordem Bancária Nº ___________                  DATA:       /      /       . 
 
-------------------------------------------------------------- DATA:       /      /       . 
     assinatura do Encarregado do Setor Financeiro 
RECEBIMENTO: Recebi a quantia acima como concessão de Suprimento de Fundos comprometendo-me a 
aplica-la e comprova-la nos prazos estipulados. 
 
 
------------------------------------------                            DATA:     /      /        .     
     ASSINATURA DO PROPOSTO 
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ANEXO II 

 
 
 
 

 
 
 

 
              Ministério da Saúde                                                            
              Gabinete do MInistro                                            
              Núcleo Estadual de XXX 

Nº do Documento Data Elemento de 
Despesa 

Histórico Valor (R$) 

       /        /    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL (OU A TRANSPORTAR) R$ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________                                    Em:     /     /        .          
                  Assinatura do Suprido 
 
DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO: 
 
 
 
  

- Valor do Presente Suprimento                                                              a 
- Valor da Comprovação                                                                         a      
- Saldo a ser devolvido pelo Suprido                                                       a 
 
______________________________________                                         Em:     /     /       . 

      Assinatura do Encarregado do Setor Financeiro 

COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo III 

 
Novos valores referentes aos art. 23 e 24 da Lei n. 8.666/93. 

 
 
ARTIGO 

 
INCISO ALÍNEA VALOR R$ MODALIDADES DE LICITAÇÕES 

 
 
 
 

23 

 
 
I 
I 
I 
 
 

II 
II 
II 

 
 
a 
b 
c 
 
 
a 
b 
c 

 
 

150.000,00 
1.500.000,00 
1.500.000,00 

 
 

80.000,00 
650.000,00 
650.000,00 

Obras / Serviços Engenharia 
 
Convite 
Tomada de Preços 
Concorrência 
 

Compras/Outros Serviços 
Convite 
Tomada de Preços 
Concorrência 
 

 
 

24 
 
 
 

 
 
I 
 

II 
 
 

Único 

 
 
- 
- 

 
 
15.000,00 

 
8.000,00 

 
 
30.000,00 
16.000,00 

Dispensa de Licitação 
 
Obras/Serviços Engenharia  
 
Compras / Outros Serviços 
Dispensa Licitação 
 
Obras/Serviços Engenharia 
Compras/Outros Serviços 

 
 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E PROJETOS ESPECIAIS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no § 3º do Art. 8º do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 e no Art. 23 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,  
 
RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fixar os novos valores limites a que se refere o artigo 8º do Decreto nº 99.658, de 30 de 

outubro de 1990. 

 
ARTIGO PARÁGRAFO INCISO ALÍNEA VALOR R$ MODALIDADES 

- I - 650.000,00 Concorrência 
- II - 650.000,00 Leilão 
- III - 80.000,00 Convite 
- - A 1.800,00  

 
 

8° 

2º - B 1.800,00 Distribuição de material em Lotes 
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Capítulo 10 
 

COMPRAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO 
                                                                               

Conforme Manual SIAFI item 02.11.34. 

Competência - IN/STN N. 05, de 06 de novembro de 1996. 

Base Administrativa - art. 1. do Decreto 3.892, de 20 de agosto de 2001 e da Portaria N° 265 

de 16 de novembro de 2001/MPO.                                                                                                                                                                                                                           

Da Adesão ao Cartão do Governo Federal  

 Instrução Normativa N.4, de 13 de Agosto de 2002, art. 31 a 40.         

                                                    
Art. 30. As  Unidades  Gestoras  dos Órgãos e Entidades da Administração  Pública  Federal  

direta, autárquica e fundacional, poderão aderir ao contrato  firmado  entre  a  União  e  a  BB  

Administradora de Cartões de Crédito S/A -  BBCARTÕES, para utilizarem o Cartão de Crédito Corporativo 

do Governo Federal.                                                    

& 1° A   adesão   será   formalizada   pela   Unidade  Gestora, mediante  preenchimento  da 

Proposta  de Adesão, conforme modelo disponível em qualquer  Agência do Banco do Brasil S/A.                                                                                    

& 2° O  Ordenador  de Despesa e a autoridade competente para assinar, em nome da Unidade 

Gestora, a Proposta de Adesão e para indicar outros portadores de cartão da respectiva Unidade.                                                                                                                     

&3° A  adesão  ao  contrato deverá ser precedida de abertura de processo administrativo  

especifico, no  âmbito  da  Unidade  Gestora, do qual constará cópia  do contrato firmado pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão com a BBCARTÕES.                                                                                                                        

&4° Uma  vez  assinado  o termo de adesão, o Ordenador de Despesa assume inteira  

responsabilidade  pelo  cumprimento  das  regras contratuais e demais instruções  relativas  ao  uso  dos 

Cartões do Governo Federal, emitidos com a titularidade  da  respectiva  Unidade  Gestora, e  ao  

pagamento  das despesas decorrentes.          

Da movimentação de Suprimento de Fundos                                                                                                                                        

Art. 31. As   despesas   referentes  a  suprimento  de  fundos, conforme  estabelecido  na  

legislação  vigente, serão  efetivadas preferencialmente por  meio do Cartão de Crédito Corporativo do 

Governo Federal.                                                                      

Art. 32. O  ordenador  de despesa e a autoridade responsável pelo uso do cartão de crédito 

corporativo, pela definição e pelo controle dos limites de  utilização, sendo vedada a sua utilização em 

finalidade diversa da prevista na legislação.                                                                                                                                                

Art. 33.É vedada  a utilização de Cartão de Crédito Corporativo quando  não  houver  saldo  

suficiente para o atendimento da despesa na correspondente nota de empenho.    

Art. 34 O Ordenador de Despesa, observado o disposto no art. 34 e as disponibilidades 

financeiras da Unidade Gestora, definirá o limite de crédito a ser concedido a cada um dos portadores de 

Cartão por ele autorizados, e os tipos de gastos.                                                                                                                      

Art. 35. As  despesas  referentes  a suprimento de fundos, por meio do Cartão de Crédito 

Corporativo  poderão ser realizadas das seguintes formas:                                                                               

I - diretamente no estabelecimento comercial afiliado; e                 

II - por meio de saque em moeda corrente.                                                                                                           
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 Art. 36. As  operações  efetuadas por meio eletrônico, inclusive saques,   terão  sua  validade 

aceita  pelo  Governo Federal com a impostação de código  secreto (senha) do portador, quando de sua 

utilização.                         

Art. 37. O  limite  de crédito total da unidade gestora nunca poderá ser  maior do que o limite de 

saque autorizado a Conta Única do Tesouro Nacional em vinculação  de pagamento específica definida 

pelo órgão central de  programação   financeira.                                                                                                                                                   

Art. 38. Os saques efetuados com o Cartão de Crédito Corporativo serão  debitados diretamente  

a  conta única e terão a contabilização automática dos registros da operação no SIAFI, após o 

recebimento do arquivo magnético do agente financeiro, por meio de Ordem Bancária de Cartão.                                                                                                      

Art. 39. A unidade gestora somente poderá autorizar a abertura de contas  correntes  para a  

movimentação  de  Suprimento  de  Fundos nos casos em que, comprovadamente, não  se possa utilizar  

o  Cartão  de  Crédito Corporativo.              

Art. 40. O  pagamento  aos  afiliados, relativo as compras de material e serviços, por  meio  do 

Cartão de Crédito Corporativo, deverá ser efetivado na data  da  compra, mediante  assinatura  do  

respectivo  comprovante  de venda, emitido  em  duas  vias, pelo  valor final da operação, considerado o 

valor da nota  fiscal  da  compra de bens e serviços de entrega imediata que não exijam prestação  de  

assistência  técnica, sendo  vedada  a  aceitação  de  qualquer acréscimo  de  valor  em  função   do 

pagamento por meio do Cartão de Crédito Corporativo. 

Procedimentos  

As  Unidades  Gestoras   dos órgãos e Entidades da Administração Pública Federal  direta, 

autárquica  e  fundacional, que  desejarem aderir ao contrato firmado  pelo  Ministério  do  Planejamento 

com a BBCARTÕES, para utilizarem o Cartão de Crédito Corporativo, devem seguir as seguintes 

instruções:           

a) A  adesão será formalizada pela UG, mediante preenchimento da Proposta de adesão, 

conforme modelo disponível em qualquer agência do Banco do Brasil.                                                                             

b) O Ordenador de Despesa e a autoridade competente para assinar, em nome da  UG, a  

Proposta  de  adesão  e para indicar outros portadores de cartão da respectiva Unidade.                                                   

c) A  adesão  ao contrato deverá ser precedida de abertura  de  processo  administrativo  

específico, no  âmbito  da UG, do qual constará  cópia  do  contrato  firmado  pelo  Ministério do 

Planejamento com a BBCARTÕES.                                                                                                                                               

Uma  vez  assinados os termos de adesão, o Ordenador de Despesa assume inteira  

responsabilidade  pelo  cumprimento  das  regras contratuais e demais instruções  relativas  ao  uso  dos  

cartões do Governo Federal emitidos com a titularidade da respectiva UG e ao pagamento das despesas 

decorrentes.         

Não serão admitidos, por força do disposto no Decreto 3.892/2001 e nas cláusulas  constantes  

do  Instrumento firmado pelo Ministério do Planejamento com  a BBCARTÕES, pagamentos de tarifas de 

adesão, de manutenção, de anuidades ou  de  quaisquer  outras  decorrentes  de obtenção e uso do 

cartão de Crédito Corporativo, excetuando-se  os  encargos  por atraso no pagamento e tarifas de 

utilização no exterior.                                                        

O uso do cartão de Crédito Corporativo fica restrito as transações para:                                                                              

• aquisição  de  passagens  aéreas  emitidas  com tarifa  promocional - reduzida ou não, 

realizadas com as agências de viagens contratadas pela UG.    
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• compras  de  materiais  e  serviços  passíveis  de realização mediante suprimentos  de fundo, 

realizados com os afiliados, e saques em moeda corrente para  esse  mesmo  fim, observadas, em ambos 

os casos, as disposições contidas nos  artigos 45, 46 e 47,  do  Decreto 9 3.872,  de 23 de dezembro de 

1986, com suas alterações e legislação complementar.                                                                                                             

Em  nenhuma  hipótese  serão  admitidas  transações pela modalidade de "assinatura  em  

arquivo", entendendo-se  como tal, aquelas em que o  portador adquire  bens  e  serviços, via telefone  

ou  outro  meio, sem  assinar  o correspondente comprovante de venda, salvo o saque em moeda 

corrente.                                                                                       

Nenhuma transação ou saque com o cartão de  Crédito  Corporativo  poderá ser efetivado sem 

que haja saldo suficiente para  o  atendimento da respectiva despesa na  Nota de Empenho emitida pela 

UG Titular, sendo:                    

• em  nome da BBCartões - no caso de pagamento de fatura, quer seja pela aquisição  de  

passagens  ou pela utilização do cartão corporativo nas compras referentes a Suprimento de Fundos; ou                                  

• em  nome  da UG/gestão emitente - quando  se  tratar  de  despesas  de suprimento  de  

fundos, realizadas  por  meio de saque com o cartão de crédito corporativo .                                                                                     

O Ordenador de Despesa, observado o disposto no item anterior, informará a  BBCARTÕES, para  

fins de registro, o limite de crédito total da UG Titular, bem  como  o limite de crédito concedido a cada 

um dos Portadores de cartão de crédito por ele autorizados.                                                                                                                                

O somatório dos limites de crédito estabelecidos para os Portadores de cartão não poderá 

ultrapassar o limite de crédito total da respectiva UG.      

Sempre  que  necessário, o  Ordenador  de  Despesa  deverá comunicar a BBCARTÕES, 

diretamente ou por intermédio da agência de relacionamento do Banco do  Brasil, a alteração dos limites 

de crédito estabelecidos para a UG Titular e para seus Portadores de cartão.                   

O  cartão  de  Crédito  Corporativo é de uso pessoal e intransferível do portador  nele identificado, 

e exclusivo para aquisições de passagens aéreas e compras  de  materiais e serviços passíveis de 

realização mediante suprimentos de fundo, diretamente junto aos afiliados.                                     

Excepcionalmente, desde   que  tenha  havido  previa  autorização  do Ordenador  de Despesas, 

aquisições poderão ser feitas mediante a utilização de numerário obtido por meio de saque em moeda 

corrente feito nas agências  ou em terminais eletrônicos do Banco do Brasil.                                      

Utilizando  a  excepcionalidade  a  que  se  refere o item anterior, o suprido deverá  apresentar  

justificativa circunstanciada para o procedimento adotado.                                                                       

O  pagamento, por meio do cartão de Crédito Corporativo,  às agências de viagens contratadas  

pela  UG, relativo  as  aquisições  de  passagens aéreas emitidas  com   tarifa  promocional, reduzida  ou  

não, deverá  ser  efetivado mediante  assinatura  do respectivo comprovante de venda, emitido em duas 

vias pelo valor final da operação, considerados:                                                                                                                 

• o valor do bilhete com a tarifa promocional ou reduzida aplicada;                                                   

• o desconto contratual acordado com a agência de viagens sobre o valor do  volume  de  

vendas, já  reduzido na forma do critério estabelecido desta Norma;                                                            

• o  desconto referente à retenção na fonte, dos Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica - 

IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, a  Contribuição  para  a  Seguridade  Social - 

COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme  determina o art. 64 da Lei n. 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, disciplinado  pela Instrução Normativa Conjunta n. 04/SRF/STN/SFC, de 18 de  

agosto  de 1997,  Instrução Normativa Conjunta n. 03/SRF/STN/SFC, de 16 de novembro  de 1998,  
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Instrução Normativa n. 28/SRF, de 1° de março de 1999, e a Instrução  Normativa  Conjunta n° 

23/SRF/STN/SFC, de 2 de março de 2001, com suas alterações posteriores e legislação complementar.                        

O  pagamento  aos afiliados, pela  BB cartões, relativo às  compras  de  material  e  serviços,  por   

meio  do  cartão  de  Crédito  Corporativo,  e  efetivado  mediante  a  garantia  representada  pela 

assinatura do respectivo comprovante  de  venda,  emitido  em  duas vias pelo valor final da operação, 

considerando:                                                                  

• O  valor  da  nota  fiscal, da  compra  de  bens e serviços de entrega imediata, que  não  

exijam  prestação  de  assistência  técnica, observadas as disposições contidas nos artigos 45, 46 e 47 do 

Decreto n° 93.872/86, com suas alterações  posteriores  e legislação complementar, que versa sobre 

Suprimento de Fundos.                                                                     

• A  UG  Titular  pagará  a  BBCARTÕES  o  valor  líquido  das passagens e recolherá em 

nome da transportadora os impostos correspondentes.               

• É vedada  a  aceitação  de  qualquer  acréscimo  de valor em função do pagamento por 

meio do cartão de Crédito Corporativo.                           

• O comprovante de venda, a critério da UG, em comum acordo com a agência de  viagens  

contratada, poderá  ser  emitido  pelo valor total das transações efetuadas  no  dia, devendo  ser  

acompanhado  de  demonstrativo detalhando os bilhetes a que se referem e os cálculos relativos ao valor 

final da operação.                                                                                 

As  Unidades  Gestoras, como  forma  de  incentivo a obtenção da melhor tarifa  promocional  ou  

reduzida  disponível no momento da compra do bilhete, poderão  reduzir  o percentual de desconto 

oferecido pelas agências de viagens sobre o volume de vendas, da seguinte forma:            

                        

• em 100%,  quando  o  bilhete  emitido  contemplar  redução  igual  ou superior a 50% da tarifa 

básica ou cheia;                                                                                                                    

• em 50%, quando a redução for na faixa de 30 a 49%;                    

• em 25%, quando a redução for na faixa de 15 a 29%;                    

• em 10%, quando a redução for na faixa de 5 a 14%.                                                                                                  

 

Para  efeito  de  conferência  dos  demonstrativos  mensais, das contas mensais  e  de auditoria 

pelos órgãos de controle, a requisição da passagem, a via  do  comprovante  de venda, os 

demonstrativos de cálculo do valor final da operação e a cópia do bilhete da passagem deverão ser 

anexados aos respectivos processos  de  pagamento  das  faturas  da  BB  cartões e das retenções legais  

correspondentes.                                                              

A  agência  de  viagens  contratada  pela  UG deverá emitir relatório  referente  ao   mesmo  

período  utilizado  pela  BBCARTÕES  para  emissão  dos  demonstrativos e respectivas contas mensais.                                  

Os  relatórios  deverão  demonstrar: o  desconto  concedido da tarifa  promocional, reduzida ou 

não; o desconto contratual sobre a comissão de venda;  e  o desconto referente a retenção na fonte, por 

empresa, dos Impostos sobre a  Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro 

Liquido -  CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o  PIS/PASEP, 

conforme  determina o art. 64 da Lei n. 9.430/96, disciplinado pela  IN  Conjunta n. 04/SRF/STN/SFC/97, 

IN Conjunta n. 03/SRF/STN/SFC/98, e a IN n.  28/SRF/99, com suas alterações posteriores e legislação 

complementar.          

A BBCARTÕES, por força contratual, disponibilizará até o dia 23 de cada  mês  os   
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demonstrativos e respectivas contas mensais, com detalhamento, por  portador,  das   transações   

lançadas, para  fins  de  conferência, atesto  e  pagamento pelas UG.                                                            

Os  demonstrativos e  respectivas contas mensais serão disponibilizados fisicamente ou em 

sistema informatizado do Banco  do  Brasil, neste caso em qualquer uma de suas agências, com acesso 

autorizado  ao Ordenador de Despesa, ou quem este designar.                                                                                                              

Em  caso  de  divergência  entre  os  dados constantes da fatura e os  comprovantes  de  vendas, 

a  UG  deverá  contatar  a Central de Atendimento da  BBCARTÕES  para  contestar a parcela divergente 

e solicitar os esclarecimentos  ou acertos cabíveis.                                                           

A   Central  de  Atendimento  da  BBCARTÕES  registrará, no  ato  da  contestação, as o corrências 

que não puderam ser esclarecidas naquele momento e informará  o número do registro que deverá ser 

citado e anexado no processo de pagamento.                                                                     

Os valores contestados e não esclarecidos pela BBCARTÕES, deverão ser glosados  pelo  

Ordenador  de  Despesa, sem  prejuízo  do cumprimento do prazo estabelecido para pagamento do saldo 

efetivo e devidamente comprovado.         

Os  valores  indevidamente  glosados  pelo Ordenador de Despesa serão representados  e  sobre  

eles  incidirão  encargos  desde a data prevista para pagamento.                                                                    

O   crédito   relativo  ao  pagamento  do  valor  integral  da  fatura, contemplando   todas   as   

despesas   efetivamente  devidas, deverá  ocorrer, impreterivelmente, até  o  dia 28 de  cada  mês  ou, 

caso  não  cumprido  pela BBCARTÕES, até o quinto dia útil subseqüente a data em que forem 

efetivamente disponibilizadas as informações do respectivo extrato de conta.                                                             

Caso  o  dia 28 seja em dia não útil, o crédito será efetivado no dia útil imediatamente posterior. 

Será  da inteira responsabilidade do Ordenador de Despesa o pagamento de  eventuais  encargos  

devidos  a  BBCARTÕES  por  descumprimento  do  prazo estabelecido para pagamento da fatura, 

inclusive aquele decorrente de glosas indevidas.                                                                     

O  portador do cartão de Crédito Corporativo que utilizá-lo para outros fins  que  não  os  de  

aquisição  de  passagens aéreas, compra de materiais e serviços passíveis de realização mediante 

suprimento de fundo ou saques para a compra  desses  materiais  e  serviços, deverá  efetuar  o  

ressarcimento dos  valores  da  utilização  indevida, até a data de vencimento da conta, mediante 

depósito  bancário  identificado  em  favor  da  UG, sem  prejuízo das sanções administrativas cabíveis.                                          

O  Portador  que  não  efetuar  o  ressarcimento  deverá  ser  também responsabilizado penal e 

civilmente, na forma da Lei.                          

O comprovante do depósito deverá ser anexado ao processo de pagamento da respectiva fatura.                                                         

A  UG é responsável, perante a BBCARTÕES, pelas transações e obrigações decorrentes da 

utilização, devida ou não, dos cartões emitidos com autorização do  Ordenador  de  Despesa, sem  

prejuízo  da  responsabilidade  solidária  do Portador, para todos os efeitos, até:                                         

• a data e a hora da comunicação a Central de Atendimento da BBCARTÕES, da ocorrência de 

roubo, furto, perda ou extravio de cartão em vigor e;   

• a  data  da  inclusão no Boletim de Cancelamento, quando se tratar de cartão cancelado ou 

substituído e não devolvido pela UG a BBCARTÕES.           

No  ato da comunicação de roubo, furto, perda ou extravio, a  Central  de  Atendimento  da 

BBCARTÕES informará um Código Interno  de Denúncia-CID, numérico, o  qual constituirá   confirmação   

e identificação do pedido de bloqueio do cartão.                                 

O  ressarcimento  de  eventuais  transações  fraudulentas  com  cartão roubado, furtado, perdido 
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ou extraviado, mesmo que efetuados por terceiros até a  data  e  a  hora  da  comunicação da ocorrência 

a Central de Atendimento da BBCARTÕES, será  de  inteira  responsabilidade  do Ordenador de Despesa 

ou do Portador por ele autorizado.                                                   

As   Unidades   Gestoras   deverão   adotar   procedimentos de ajustes necessários  a adequação  

dos  respectivos contratos de prestação de serviços com as agências de  viagem, para adequação as 

instruções do Decreto 3.892/2001  e dos itens e subitens anteriores.                                                                                                                           

Operacionalização por Cartão de Crédito Concedido                                                                                                        
A UG deverá emitir Nota de Empenho no valor  total dos limites de créditos necessários às 

aquisições e saques.              

 

Contabilização: 

Liquidação da Despesa – Documento Nota de Lançamento – NL - registrará na conta  

2.1.2.6.8.00.00 - Movimentação Cartão de Crédito Corporativo. (Conforme o tipo de despesa). 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.116 2003NExxxxxx CNPJ, CPF, UG,  OU 999 3.3.3.9.0.30.yy  X 
51.0.117 2003Nexxxxxx CNPJ, CPF, UG,  OU 999 3.3.3.9.0.36.yy  X 
51.0.118 2003NExxxxxx CNPJ, CPF, UG,  OU 999 3.3.3.9.0.39.yy  X 
52.0.221 CNPJ,CPF,IG ,UG OU 999    X 

 

Para UG que utiliza o CPR, incluir documento SF, com  situação S07 ou documento NP, situação 

P34.                                  

Pagamento da Despesa – Documento Ordem Bancária – OB - em favor da  BB Administradora 

de Cartões de Crédito S/A - BBCARTÕES, CNPJ 31.591.399/0001-56, verificar domicílio 

>CONDOMCRED, vinculação de pagamento 412. 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
53.0.321 CNPJ, CPF, UG,  OU 999    X 
56.0.600 Fonte+vinculação    X 

 

Para UG que  utiliza  CPR o pagamento será efetuado por meio da transação CONFLUXO.                                                   

No caso de saque bancário, o Sistema gerará uma OB baixando o saldo da conta 

2.1.2.6.8.00.00 - Movimentação Cartão de Crédito Corporativo. Para UG que utiliza CPR, o usuário 

deverá baixar o compromisso na CONFLUXO por meio da opção "B".                               

A OB  será  emitida  com Limite de Saque, na vinculação de pagamento 412, na primeira fonte 

encontrada com esta vinculação que suporte o  registro, com os eventos 53.1.302 e 70.1.904.                                           

Caso não haja saldo na  conta  2.1.2.6.8.00.00,  por  c/c, o  Sistema  a substituirá pela conta 

1.1.2.6.8.00.00- Saques por Cartão de Crédito a classificar, substituindo o evento 53.1.302 pelo 

55.1.527.                                  

A UG deverá providenciar a baixa da conta  1.1.2.6.8.00.00, com o evento 56.0.627,  

combinando  com o  respectivo  evento  de  apropriação  da  despesa (51.0.XXX/61.0.XXX).                                                          

Na impossibilidade  de emissão da  OB, ocorrerá a geração de uma NS, na UG 170500, que 

baixará a CTU, com o evento 54.1.460.                        

Em  decorrência  desse  registro  ficará  pendente  de  confirmação, na CONPROCBT, uma OB que 

efetuará a baixa  da  conta  2.1.2.6.8.00.00  em  contra-partida a conta de limite de saque da UG, 

utilizando  os  eventos  53.1.303  e 70.1.904.                                                                      
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Os saldos  constantes  da  conta 1.1.2.6.8.00.00 não regularizados serão  considerados como 

restrição da Conformidade Contábil.                         

A contabilizarão  dos  documentos  deve  ser  feita  pela  transação CONPROCBT, observando o 

seguinte:                                              

                                                                               
a) Preenchimento da 1ª tela:                                                   
                                                                               
- Arquivo: OS;                                                                 

- Data da solicitação e data do recebimento da mensagem automática;            

- Classificação: UG responsável;                                               

- Teclar ENTER.                                                                

                                                                               
b) Preenchimento da 2ª tela:                                                   
                                                                               
- Teclar PF2 = DETALHA na primeira linha apresentada;                          

- Indicar UG/gestão e a opção de detalhar documento na janela apresentada;     

Teclar ENTER.           

                                                      
c) Preenchimento da 3ª tela:                                                                                                                             

- Teclar PF2 para detalhar o motivo da rejeição do documento;                  

- Teclar PF4 para contabilizar após as correções necessárias e  confirmar o registro do documento.                                                                                                                 

Os  portadores  do cartão de crédito corporativo do Governo só poderão efetivar  saques  nos  

terminais do Banco do Brasil caso a UG possua limite de saque na vinculação 412 - "Pagamento de 

Cartão de Crédito".                                                                                     

A  vinculação 412 - "Pagamento  de  Cartão  de Crédito"  só poderá ser utilizada  para  

pagamento  da fatura do cartão de crédito ou para os saques a serem efetivados nos terminais do Banco 

do Brasil.                             

Para  pagamento  da fatura do cartão de crédito corporativo do Governo  poderão  ser  utilizadas  

outras  vinculações  de  pagamento compatíveis com a  natureza da despesa. Exemplo: vinculação 500 - 

"Custeio e Investimento".       
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Capítulo 11

CONTRATOS

Definição

 Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidade de administração pública e particular, em que 

haja um acordo de vontade para formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíproca, seja qual 

for à denominação utilizada (art. 2º § único da Lei 8.666 de 21/06/1993).

Tipos de Contratos com Terceiros:

a) Contratos de Seguros;

b) Contratos de Serviços;

c) Contratos de Alúgueis; e

d) Contratos de Fornecimento de Bens.

Contabilização

a)Contratos de Seguros

Pelo Registro da assinatura do contrato

Registrar por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido -

CNPJ/CPF/IG/UG do contratado e no campo valor, o valor total do contrato.

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor

52.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG 1.9.9.7.2.01.00 XXX

Baixa do Contrato

Pela apropriação quando da prestação do serviço 

Registrar a baixa por meio da Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido –

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor, a importância  correspondente  a parcela do seguro.

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor

51.0.xxx 2003nexxxxxx 1.9.9.7.2.01.00 XXX

52.0.214 2003nexxxxxx 3.3.3.90.39.xx 212110100 xxx

Pela rescisão do contrato

Registrar a baixa por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido –

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor,informar a importância  correspondente  ao saldo do 

contrato de seguros.

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor

54.0.419 CNPJ/CPF/IG/UG 1.9.9.7.2.01.00 XXX
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Formulário de adesão ao Cartão Corporativo do Governo Federal 

 
 
 
 
 
 
 

              
Cartão Corporativo – Governo Federal 

Proposta de Adesão 
 
Instruções: 
1) Utilize, preferencialmente, o Internet Explorer. 
2) Impressão de documento com preenchimento na tela: 

a) Insira todas as informações nos campos correspondentes; 
b) Clique no botão OK localizado no rodapé do modelo. 

3) Impressão de documento aceita impressão sem dados. 
Obs.: Nem todo documento aceita impressão sem dados. 
Unidade Gestora 
CNPJ                                                          Código da Unidade Gestora 
 
 
Nome: 
 
 
Nome a constar do cartão                         Limite de utilização Valor sem 

centavos 
 

Ag. de relacionamento                   N° da conta de relacionamento 
Prefixo 
Sem DV 

      Enquadramento da Unidade Gestora 
Conta  
sem DV 
             Corporate             Purchasing 

Endereço da Unidade Gestora  
 
 
Bairro/Distrito                                            Município                             UF                        Cep 
 
 
DDD/Fone  
 

Ramal                       Fax 

Termo de adesão 
Ao assinar esta proposta de adesão ao Cartão Corporativo Governo Federal, a Unidade Gestora e cada um de 
seus servidores qualificados que receberem o cartão declaram-se automática e expressamente vinculados às 
disposições previstas no Contrato para Prestação de Serviços. Emissão e Administração do Cartão do governo 
Federal, assinado em 26/10/2001, protocolado e registrado no Cartório Marcelo Ribas de 1° Ofício de registro 
de Títulos e Documentos, em Brasília (DF), sob o n° 441.949, em 29/10/2001, e seus respectivos aditivos, 
cujo texto declaram conhecer e do qual receberam cópia. 
 
Local                                                                            Data 
 
 
                                               
 
 
 
                                                    _________________________________________________________               
                                                              Assinatura do representante legal(Ordenador de despesas) 
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b)Contratos de Serviços 
 

Pelo Registro da assinatura do contrato 
Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o 

CNPJ/CPF/IG/UG do contratado e no campo valor, o valor total do contrato. 

 
Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.99.7.2.02.00  XXX 

 

Baixa do Contrato 

Pela apropriação da prestação do serviço 

 
Registrar a baixar  da Por meio da Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido – 

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor, a importância  correspondente  a prestação do 

serviço. 

 
Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.xxx 2003nexxxxxx  1.9.9.7.2.02.00  XXX 

52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.90.39.xx 212110100 xxx 

 

Pela rescisão do contrato 

 
Registrar a baixa por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido – 

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor,informar a importância  correspondente  ao saldo do 

contrato de serviço.   

   
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.419 CNPJ/CPF/IG/UG  199720200  XXX 

 
 
c) Contratos de aluguéis 
 

Pelo Registro da assinatura do contrato 
Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG 

do contratado e no campo valor, o valor total do contrato. 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  199720300  XXX 

 
Baixa do Contrato 

Pela apropriação da  parcela do aluguel 

Registrar a baixar  da Por meio da Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido – 

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor, a importância  correspondente  á parcela d o aluguel. 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.xxx 2003nexxxxxx  1.9.9.7.2.02.00  XXX 

52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.90.39.xx 212110100 xxx 
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Pela rescisão do contrato 

Registrar a baixa por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido – 

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor, informar a importância  correspondente  ao saldo do 

contrato de aluguel.   

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.419 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.03.00  XXX 

 
d) Contratos de Fornecimento de Bens 

 
 Pelo Registro 
Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG 

do contratado e no campo valor, o valor total do contrato               

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 

 

Pela apropriação pelo fornecimento de bens 

Registrar a baixar  da por meio da Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido – 

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor, a importância  correspondente  a aquisição do bem. 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.xxx 2003nexxxxxx  1.9.9.7.2.02.00  XXX 

52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.90.30.xx 212110100 xxx 

 

Pela rescisão do contrato 

 
Registrar a baixa por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido – 

CNPJ/CPF/IG/UG  do contratado e no campo valor,informar a importância  correspondente  ao saldo do 

contrato de fornecimento de bens. 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.419 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 
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Capítulo 12 
 

EMPENHO COM GARANTIA DE PAGAMENTO CONTRA ENTREGA 
                              

Conforme Manual SIAFI 02.03.03 – Item 7.3 
                                        

 
 
 

 
 
 
Conceito 

 
O Empenho com Garantia de Pagamento Contra Entrega é o processo pelo qual as UG’S garantem 

aos fornecedores de pequenas compras de bens materiais e serviços, inscritos no SICAF, o pagamento da 

despesa até 72 horas após o recebimento do bem, material ou serviço, por intermédio da emissão da OB 

correspondente.  

De acordo com o Decreto n.  2.439/97, os Empenhos com Garantia de Pagamento Contra 

Entrega só poderão ser adotados em relação (as compras na modalidade de dispensa) aos fornecedores 

de pequenas compras e serviços, inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF e que estejam na situação de "APTO" cabendo ao SIAFI verificar tal situação quando da 

confirmação do Empenho. 

No caso do SICAF se encontrar sem comunicação com o SIAFI, não  será permitido o registro do 

Empenho e será mostrada mensagem  comunicando  o  fato ao usuário. 

Base Legal 
 
Decreto n° 2.439 de 23 /12/ 1997. 

Art. 16 a 22 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967 e alterações. 

Art. 9 a 16 do  Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e alterações.  

Decreto n° 825, de 25 de maio de 1993.L 

Lei 9.649, de 27 de maio de 1998. 

Lei 10.180, de 06 de fevereiro de 2001.                 

              

Base Administrativa 

IN 01/STN de 30/01/1998. 

Procedimentos para Operacionalização - Pela emissão da Nota de 
Empenho - NE   

Para emissão da NE com Garantia de Pagamento Contra Entrega, a UG deverá solicitar a 

Coordenação de Orçamento do Fundo Nacional de Saúde os valores dos  limites orçamentários que cada 

órgão  poderá utilizar na emissão de empenho com garantia. 

Será admitida emissão de Nota de Empenho com garantia apenas quando se tratar de despesas 

dos Grupos 3, 4, 5. 

Para  o Grupo de despesa 3 deverá ser observado o que estabelece o & 2º, do Art. 5º do Decreto 

Tipo Identificação 
Transação Consulta Limite de Empenho 

Contra Entrega 
CONLIMINEC 

Transação Atualiza Limite de Empenho 
Contra Entrega - STN 

ATULIMINEC 
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nº 3.746/01: “no mínimo 5% das despesas empenhadas  a conta de fontes oriundas do Tesouro 

Nacional, com dispensa de licitação amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, na natureza de 

despesa 339030 e 339039, terão os respectivos recursos financeiros solicitados na modalidade de 

Empenho com Garantia de Pagamento Contra Entrega, de que trata o Decreto nº 2.439/1997”. 

Por ocasião do preenchimento do campo "PAGAMENTO CONTRA ENTREGA", na Nota de Empenho, 

a UG poderá optar entre Limite da STN e o Limite relativo  as suas disponibilidades   próprias,   devendo   

ser   observado   os   seguintes procedimentos:                                                                                                                       

     a) Se   "0"   indica  a  emissão  de  Empenho Normal, isto é, sem  Garantia de Pagamento 

Contra Entrega;                                                                                                                            

     b) Se   "1"    indica a emissão de  Empenho  com   Limite  Fixado   pela  STN, oportunidade 

em que ocorrerá registro contábil nas contas: 

2.9.3.1.1.05.01   - Cota de Empenho Contra Entrega a Empenhar e  

2.9.3.1.1.05.02   - Cota de  Empenho Contra Entrega Empenhada; 

 

    c) Se   "2"   indica  a  emissão de  Empenho  com Limite Fixado  pela  própria Unidade, isto é, 

com recursos disponíveis   na   UG (solicitamos desconsiderar este tipo, pois o Limite aconselhado é o da 

STN, ou seja, o nº “1”),  oportunidade   em   que ocorrerão registros contábeis nas seguintes   contas:  

 

     1.9.3.1.1.05.02 – Cota de  Empenho  Contra  Entrega Estabelecida, 

                2.9.3.1.1.05.02 - Cota   de Empenho  Contra    Entrega   Empenhada, 

     1.1.2.1.6.04.00 -  Limite de Saque com Vinculação de Pagamento 

                1.1.2.1.6.14.00  - Limite para Pagamento Contra Entrega 

 

 Os recursos próprios serão estabelecidos por meio de transferência no valor da conta Limite de 

Saque com Vinculação de Pagamento – 1.1.2.1.6.04.00, para a conta Limite para Pagamento Contra 

Entrega – 1.1.2.1.6.14.00, utilizando o evento 54.0.600. (solicitamos desconsiderar este tipo, pois o 

Limite aconselhado é o da STN, ou seja, o nº “1”). 

Da anulação da Nota de  Empenho 
Havendo a necessidade de anulação de  Empenho   com   Garantia   de Pagamento  Contra  

Entrega  adotar  os  mesmos procedimentos do empenho normal. Caso já tenha ocorrido o pagamento e 

ainda assim se verifique a necessidade do cancelamento, substituindo-o por outro empenho, este 

obrigatoriamente   deverá ser do mesmo tipo do empenho cancelado, isto é, com Garantia de Pagamento 

Contra Entrega. 

Da impressão da Nota de Empenho com Garantia de Pagamento Contra 
Entrega 

Na impressão das Notas de Empenhos com Garantia de Pagamento Contra Entrega,  o   sistema 

descreverá os seguintes textos adicionais em  relação  à impressão das Notas de Empenhos normais:          

a) Título do Documento: Nota de Empenho com Garantia de Pagamento Contra   Entrega; 

b)   No campo  de  Observação/Finalidade  do  documento,  além  das  informações prestadas 
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pela UGE e no caso de ser Empenho com Garantia  de  Pagamento Contra entrega, o sistema  fornecerá  

o  seguinte  texto: "No Caso  do  não Pagamento deste  Empenho  em  até  72h  do  aceite, 

contactar  a  Secretaria  Federal de Controle” (virá  impresso  o  telefone  da  UG  de controle 

Interno da UGE da Nota de Empenho, para que o fornecedor saiba a quem efetuar a sua reclamação, se 

necessário).                                      

Pagamento 
 O pagamento destas pequenas compras e  serviços  obedecerá  ao  limite para emissão de NE 

com Garantia de Pagamento Contra Entrega, até o teto fixado  para dispensa de licitação, a exceção  

do   pagamento   relativo   a  serviços  públicos com o fornecimento de água e esgoto, energia elétrica e 

comunicações,  desde que o favorecido integre a Conta Única do Tesouro Nacional, isto é, seja  uma UG 

executora no SIAFI.  

Da solicitação dos Recursos  Financeiros  
Os recursos financeiros deverão ser solicitados à Coordenação Financeira do Fundo Nacional de 

Saúde para pagamento de  despesas empenhadas com Garantia   de  Pagamento Contra Entrega e serão 

vinculados aos empenhos respectivos. 

Da emissão da Ordem Bancária – OB 
Quando se tratar de despesas empenhadas com Garantia   de  Pagamento Contra Entrega, as UG 

deverão observar o prazo para emissão da OB de  até  72 horas, após o recebimento do bem, material ou 

serviço.                                                                                                                 

O não cumprimento do prazo para pagamento poderá ser  comunicado  pelo fornecedor a 

Secretaria Federal de Controle, por intermédio de  suas  Unidades Seccionais e Regionais de Controle 

Interno, conforme  impresso  na  respectiva Nota de Empenho.                    

Quando da Contabilização do Pagamento                                                                                                             
a) Quando do pagamento na OB, por meio dos eventos 51.0.XXX ou 53.0.XXX  ou 61.0.XXX não 

será necessário a utilização do evento 56.0.600, pois quando identificado que o empenho trata-se de 

Empenho Contra Entrega, o sistema automaticamente acionará eventos complementares para esta 

operação.  

 b)Se o pagamento  efetuado estiver sujeito a retenções de Impostos, utilizar,  para essa 

modalidade de Empenho, os seguintes eventos:  

- Impostos e contribuições diversas, recolhidas por DARF, art. 3.  da  IN  Conjunta  

N.23/SRF/STN/SFC, de 02/03/2001, para empenho com pagamento contra entrega na retenção do IRRF 

utilizar o evento 52.0.285. A emissão do DARF deverá ser efetivada utilizando o Tipo de Recurso – 4 

(Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega);           

-  Na  retenção   do   ISS  - Impostos sobre serviços, pelas Unidades Gestoras sediadas  no     

Distrito   Federal,  especificamente,  utilizar   o    evento 52.0.263, e  depois  fazer o recolhimento por 

meio do documento DAR. A emissão do DAR deverá ser efetivada utilizando o Tipo de Recurso – 4 (Com 

Limite da STN de Empenho Contra Entrega);                  

- Na retenção do ISS - Imposto sobre  serviços, por UG  que  não  pertença  ao Distrito Federal,  

utilizar o evento 52.0.278 para a retenção e 53.0.378  para o recolhimento por OB;                                                                                                                                     
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- Na retenção das contribuições  para  o INSS recolhido por GPS, utilizando o evento 52.0.300.  A  

emissão  da GPS deverá ser efetivada utilizando o Tipo de Recurso – 4 (Com Limite da STN de Empenho 

Contra Entrega).                                                                                                                                               

Para cancelamento da OB no  mesmo dia   da  sua emissão utilizar  a transação CANOB. Caso o 

cancelamento ocorra  posteriormente e dentro do  mesmo exercício de emissão da NE, s eja por  iniciativa 

da UGE ou  por  devolução  do banco  devido   às  divergências,  o   sistema   efetuará  todos os  

registros contábeis, automaticamente, quando do  recebimento  das informações, a exemplo de outras 

modalidades  de  pagamento. Este  mesmo  procedimento  será aplicado também quando  do  

cancelamento  da  OB  no  exercício seguinte e referente a empenhos emitidos no  exercício  anterior, 

sendo  que  neste caso os depósitos serão efetuados na conta Limite de Saque com Vinculação de 

pagamento da UGE.   
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Capítulo 13 
 

RESTOS A PAGAR 
 

     

Conforme Manual SIAFI – Item 02.03.17 
 

Base Legal 
 

 Art. 36 a 37 da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 67 a 70 do Decreto n° 93.872, de 23 

de dezembro de 1986; 1.3.1.4 - Decreto  n° 3.473, de 18 de maio de 2000, alterado pelos Decretos n° 

3.503 de 12/06/2000 e Decretos n° 3.514 de 19/06/2000 e 3.526 de 27/06/2000   Art. 76 do Decreto-

Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967.     

É vedado, nos termos do art. 42 da Lei Complementar n. 101  (LRF),  de 04/05/2000, a inscrição 

de RP (Processados e Não Processados)  sem  que haja a suficiente disponibilidade de caixa  assegurada  

para  este  fim,  nas  fontes próprias. No caso de fontes do tesouro, observar os limites de crédito 

estabelecidos para gastos no exercício. Na determinação  da  disponibilidade de caixa serão considerados 

os encargos e despesas compromissadas a pagar  até o final do exercício.   

 
Conceituação 
 

Consideram restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 

distinguidos em Processados e Não processados.                                                            

O  conceito  de  Restos  a Pagar  está  ligado  aos  Estágios da Despesa  Pública, representados 

pelo Empenho, Liquidação e Pagamento.  

                 
Estágios da Despesa  Pública     
                                                                 

O Empenho é o primeiro estágio da despesa pública onde é originado   o processo de Restos a 

Pagar. Portanto, sendo emitido o empenho, fica o Estado   obrigado  ao  desembolso  financeiro,  desde 

que o fornecedor do  material  ou   prestador dos serviços atenda a todos os requisitos legais de  

autorização  e  habilitação de pagamento                                                                              

A  Liquidação  é  o  segundo  estágio da despesa pública e consiste na verificação  do  direito  

adquirido  pelo credor, tendo por base  os títulos  documentos comprobatórios do respectivo crédito.  

O Pagamento é o terceiro  estágio da despesa e resulta na extinção  da  obrigação. Quando o 

pagamento deixa  de ser  efetuado  no  próprio  exercício,  procede-se, então, a inscrição em Restos a 

Pagar.                              

                                                                       

Procedimentos 
                                                                                

• As unidades Gestoras  
 

Observando a legislação pertinente as UG devem proceder aos  ajustes dos  empenhos a serem 

inscritos em Restos a Pagar não processados e a anulação  dos  demais,  comunicando  as  Unidades  

Setoriais  de  Contabilidade  os  empenhos  passíveis  de  inscrição  cujos  valores  correspondam   ao   

saldo  da  conta 2.9.2.4.1.01.01 - Empenhos a Liquidar. A  Setorial  Contábil  de Órgão  deverá informar 

a CCONT/STN, até  o  prazo  determinado  na  Macrofunção  02.03.18, o código do órgão ou da gestão 



97
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

que não participará  do  processo  automático  de inscrição de RP,por decisão interna.                                  

• As  Unidades  Setoriais  de  Contabilidade 
 

Dentro de  suas  atribuições específicas, devem analisar os empenhos ajustados na forma do item  

anterior e proceder ao  cancelamento daqueles eventualmente em desacordo com a legislação vigente, 

dando ciência a UG  de sua  jurisdição e  manifestando-se em processo específico sobre a legalidade dos 

demais.  

3 – Classificação 
 

Restos a Pagar Processados 

Restos a pagar Não Processados. 

a) Restos a Pagar Processados: Ocorre quando o credor já cumpriu todas as formalidades 

legais de habilitação do pagamento, mas não efetuou pagamento, sua obrigação será representada 

contabilizando pelas contas do grupo Obrigações em Circulação.  

Para  fins  de observância do princípio da anualidade  do  orçamento  consideram-se também 

liquidadas as despesas  que  tenham  sido realizadas, mas  esteja  em  fase  de  conferência  e  ateste  e,  

neste  caso, estarão  também  representadas contabilmente nas contas do grupo Obrigações em 

Circulação. 

Apropriação da  Despesa no Próprio Exercício não Pagas até 31 de Dezembro ( O Saldo 

da Conta 21211.01.00 – Fornecedores do Exercício será transferido no Exercício seguinte para a conta 

21211.02.00 -  Fornecedores do Exercício Anterior): 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

51.0.102 
52.0.214 

2002nexxxxxx 
2002nexxxxxx 

 333903017 
333903017 

  
2.1.2.1.1.01.00                       

X 
X 

 
Registro do Pagamento  de Fornecedores  do Exercício Anterior no Exercício 

Subseqüente: 

Exemplo de pagamento de Restos a Pagar com Aquisição de Material: 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

53.0.344 
52.0.280 
56.0.600 

2002nexxxxx 
6147 
01000000500 

NF  Nº 333903017 2.1.2.1.1.02.00 14.554,00 
851,00 

13.703,00 
 

Restos a pagar relativo a Convênios  
                                                                     

As  despesas  que  estão  nos  estágios  de  empenho  ou  de liquidação,  relativas  a convênios, 

poderão ser inscritas em Restos a Pagar, observadas as  condições abaixo:   

 - Na UG Convenente: quando o convenio e similar esteja dentro  do  prazo  de vigência e haja a 

garantia da liberação dos recursos financeiros  por parte  do concedente e haja também a conclusão d a 

análise técnica do objeto pactuado,  em  conformidade   com   a   documentação   que   suportou   o  

instrumento  e  conseqüentemente a comunicação de sua aprovação ao convenente  de  acordo  com  os 

procedimentos descritos  no Manual SIAFI, Macrofunção  02.03.18, Quadro II. 

 

 



98
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

Apropriação de Despesas de Transferências a  Entidades Privadas: 
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 

51.0.007 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.5.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 

Apropriação de Despesas de Transferências a Municípios vinculadas a Convênios:       

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 
51.0.283 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.4.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 

Apropriação de Despesas de Transferência a Estados e ao Distrito Federal vinculadas a 
Convênios         

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 
51.0.280 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.3.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 

Pagamento de despesas com convênio 
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 

53.0.329 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 
56.0.600 Fonte+vinculação    X 

 
A liquidação da despesa referente a Contrato  de  Repasse 
      

• Quando o controle for pelo conta-corrente do tipo 02 - CNPJ, CPF, IG  ou 999, a liquidação da 

despesa deverá ser feita por meio dos eventos 51.0.XXX  e 52.0.275 e, a  liberação  dos  recursos, no  

exercício seguinte, pelo evento  53.0.375;                                                                      

• Quando o controle  for pelo conta-corrente  do  tipo 36 - CONVENIO +  PARCELA a  liquidação  da  

despesa  deverá  ser  feita  por meio  dos eventos  51.0.302 e 52.0.226 a  liberação dos recursos, no  

exercício seguinte, pelo  evento 53.0.326. 

                                                                              
b) Restos a Pagar Não-Processados: São despesas legalmente empenhadas e não liquidadas 

até 31 de dezembro,  que  se  encontram  em plena execução, não existindo ainda o direito liquido e 

certo de pagamento,  sendo  representados   na  contabilidade  pela  conta  2.1.2.1.6.02.02  -  Não  

Processados a Liquidar, passíveis de inscrição não cancelados pelo processo de análise de depuração, e 

que atendam os requisitos em legislação específica.  (Estágio de Liquidação da Despesa). 

 
2.2 - A Inscrição de RP 
 

A Inscrição  em  Restos a Pagar  decorre da observância do  Regime  de  Competência para as 

despesas. Portanto, as despesas empenhadas,  não pagas até  o dia 31 de dezembro,  não canceladas 

pelo processo de análise e depuração  e,  que  atendam  os  requisitos previstos  em  legislação 

específica,  podem  ser  inscritas em Restos a Pagar, pois  referem-se  a  despesas  incorridas  e/ou a  

incorrer no próprio exercício. 

A Inscrição de RP será efetuada  de forma automática  pelo Sistema e  data indicada quando do 

encerramento do exercício conforme a Macrofunção 02.03.18.   

A inscrição em Restos a Pagar será realizada registrando os  valores das  despesas  

orçamentárias, automaticamente, por  meio  do   evento  50.1.468, na  transação CONBAIXSAL.                                                         

A inscrição das despesas em Restos a Pagar é efetuada no encerramento de  cada exercício de 

emissão da respectiva Nota de Empenho  e  cancelada ao final  do exercício subseqüente, permanecendo  

em  vigor, no  entanto,  o  direito do  credor por 05 (cinco) anos, a partir da inscrição, quando então 

prescreverá.  
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Cancelamento 
 

A conta 2.1.2.1.6.02.02 - Não Processados a Liquidar, conterá  os saldos  do exercício encerrado  

e  para  isso os remanescentes  de Restos a Pagar do  exercício anterior, devem ser cancelados pela UG 

ate o dia 31 de  dezembro  do   exercício subseqüente ao da inscrição, por meio da transação NE, que 

indicará, no campo "ESPÉCIE", a opção "4" ou "5".                                        

1 - Os  órgãos que optarem pela baixa automática dos empenhos inscritos em Restos a Pagar  

não processados do exercício anterior, poderão deixar saldos para baixa automática.                                                                                                                                    

2 - O  não  cancelamento de restos a pagar não processados no encerramento do  exercício 

constitui infrigência ao art. 68 do Decreto 93.872/86, salvo se prorrogado por instrumento legal dentro 

do prazo de vigência dos mesmos.       

                                                                        

Prorrogação 
       

A  prorrogação de restos a pagar não processados sem instrumento legal que  o  ampare  

constitui  infração  a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira e orçamentária de que 

trata o art. 16, Inciso III, alínea " b" da Lei 8.443/92, a qual sujeita os infratores a sanção prevista no 

inciso II do art. 58 da mesma Lei.  

No  âmbito do Poder Executivo os Restos a Pagar inscritos no exercício  anterior, assim  como em 

exercícios anteriores, processados e não processados,  deverão ser cancelados até 31/12/2002.    

                                                                               

Prescrição   
                                                                      

O   pagamento   que   vier  a  ser  reclamado  em  decorrência  dos cancelamentos  efetuados, na  

forma do subitem anterior, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual 

ou de Créditos Adicionais abertos  para  esta  finalidade  no  exercício que ocorrer o reconhecimento da 

dívida.                                                                        

Aos órgãos central e setoriais e as unidades  regionais  e setoriais do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo  Federal,  de  que  trata  o Decreto n. 3.591, de 6 de setembro de 2000, incumbe 

acompanhar e fiscalizar o  cumprimento  do   disposto  neste  Decreto,  bem  como  responsabilizar  os 

dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições. 

Caso  a Unidade tenha dotação e recursos para o pagamento das obrigações inscritas  na   conta 

2.1.2.1.1.04.00 -   Fornecedores  por  Insuficiência  de Créditos/ Recursos, utilizar   o   evento 54.0.378 

para  a  baixa  dos  saldos existentes  na  mencionada  conta  contábil, juntamente com o 51.0.XXX na 

OB - Ordem  Bancária, ou acrescentando o 52.0.XXX se o registro ocorrer por meio de NL - Nota de 

Lançamento.                

Contabilização: 
 

São representadas na contabilidade pela conta 21216.02.02 – Não Processados a Liquidar. 

a) O registro da apropriação/liquidação da despesa será no Exercício subseqüente, quando do 

recebimento do bem ou atesto do serviço prestado. 

Exemplo: apropriação da liquidação despesa de restos a pagar com aquisição de material no 

exercício seguinte: 
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Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

61.0.102 

52.0.244 

2002nexxxxxx 

2002nexxxxxx 

 333903017 

333903017 

 

212110200 

XXX 

XXX 

 

Pagamento  
 

a) Pelo registro do pagamento vinculação de pagamento, nesta situação registrar  os descontos 

fiscais. 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

53.0.344 
52.0.280 
56.0.600 

2002nexxxxxx 
6147 
01000000500 

NF Nº 333903017  XXX 
XXX 
XXX 

Apropriação de Despesas de Transferências a  Entidades Privadas vinculadas a convênios: 
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 

61.0.007 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.5.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.5.0.XX.YY 2.1.2.1.1.03.02 X 

Apropriação de Despesas de Transferências a Municípios vinculadas a Convênios:       
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 

61.0.283 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.4.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.4.0..XX.YY 2.1.2.1.1.03.02 X 

Apropriação de Despesas de Transferência a Estados e ao Distrito Federal vinculadas a 
Convênios         

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 
61.0.280 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.3.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.3.0.XX.YY 2.1.2.1.1.03.02 X 

Pagamento de despesas com convênio 
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 1 Valor 

53.0.329 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.02 X 
56.0.600 Fonte+vinculação    X 

 

Análise e Regularização  das Contas de Restos a Pagar 
 

Conta por Credor 
 

a) 1.9.2.4.1.05.01 – Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar 
 
É debitada em dois períodos: 

 

No encerramento do exercício pela inscrição de Restos a pagar não processados;  

Quando do pagamento de Restos a Pagar processados o qual é representado pelo saldo credor da 

conta 2.1.2.1.1.01.00 – Fornecedor no final do exercício (pois o documento se refere a NE de exercício 

anterior) .  

b) Conta de Saldo Devedor 
 

c) 2.9.2.4.1.05.01 – Restos a Pagar a Liquidar 
 

Creditado – por ocasião do encerramento do exercício na inscrição automática de restos a pagar 

processado. 

Debitado – no momento da liquidação/pagamento da despesa através de OB ou NL, e ainda no 

caso de cancelamento. 

d) 2.9.2.4.1.05.02 – Restos a Pagar Liquidados 
 

1. O saldo credor da conta representa os valores dos empenhos inscritos em restos a pagar não 
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processados no exercício anterior,  movimentadas na ocasião da liquidação da despesa a contrapartida 

com a conta 21211.00.00 – Fornecedores – evento 52.0.244. 

e) 2.9.2.4.1.05.03 – Restos a Pagar – Pagos 
 

1.  É movimentada a crédito no momento da emissão do documento de pagamento – OB, tanto 

para restos a pagar processados quanto os não processados, o saldo. 

f) 2.9.2.4.1.05.08 - Restos a Pagar Liquidados - no Exercício Anterior 

1. Registra o valor dos Restos a Pagar Liquidados (a Pagar)  controlados por número de 

empenho.                                                 

2. O Saldo desta conta é originado da leitura do saldo existente na conta 2.9.2.4.1.04.02, 

sendo transportado no exercício posterior para à conta 2.9.2.4.1.05.08, sendo baixado no momento do 

pagamento da despesa, permitindo assim, o controle de Restos a Pagar (Processados) pagos no  

exercício seguinte.                                                          

3. Creditado – por ocasião do encerramento do exercício na inscrição automática de restos a 

pagar processado. 

4. 2. Debitado – no momento da liquidação/pagame nto da despesa através de OB ou NL, e 

ainda no caso de cancelamento 

g) 2.9.2.4.1.05.09 – Cancelamento de Restos a Pagar 

1. É movimentada – Crédito por ocasião do cancelamento no decorrer do exercício pela Unidade 

Gestora. 

h)  1.9.5.1.0.00.00 - Inscrição de Restos a Pagar 
 

1. É destinada a controlar o saldo de Restos a Pagar por credor/ ou nota de empenho, registra 

o valor da inscrição de restos a pagar não processados e não movimentados por ocasião da liquidação 

e/ou pagamento de restos a pagar, sua contra partida é a conta 2.9.2.4.1.00.00 Emissão de Empenho -  

(Restos a Pagar Inscritos). 

 
i)  Creditado por ocasião da inscrição de Restos  a Pagar no final do exercício - Debitado no 

momento da liquidação ou pagamento de Restos a Pagar. 

 
j) 21216.01.02 – Restos a Pagar não processados 
 

Registra o valor dos Restos a Pagar/pagos/liquidados durante o exercício, com movimento o 

crédito, sendo movimentada a débito do encerramento do exercício. 
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Capítulo 14 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 
 

A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades que tem o objetivo de ajustar 

o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos financeiros, de modo a 

assegurar a execução dos programas anuais de trabalho. Abrange as funções relacionadas com os 

processos de programação e execução financeira, de forma a compatibilizar a liberação de recursos à 

disponibilidade de caixa, observando os limites orçamentários e financeiros estabelecidos por Decreto 

(dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a 

programação orçamentária e financeira do Poder Executivo). 

As atividades de programação financeira da União estão organizadas sob a forma de sistema, 
cabendo à Coordenação-Geral de Programação Financeira – COFIN, da Secretaria do Tesouro Nacional o 

papel de Órgão Central e às Subsecretarias de Planejamento e Orçamento dos Ministérios e unidades 

equivalentes da Presidência da República e dos Poderes Legislativos e Judiciários o papel de Órgãos 

Setoriais de Programação Financeira - OSPF. 

Compete ao Órgão Central de Programação Financeira: 

• elaborar e executar a programação financeira do Tesouro Nacional; 

• fixar limites globais mensais a serem desembolsados para os Órgãos Setoriais em observância 

a legislação pertinente; 

• exercer orientação normativa, supervisão técnica e fiscalização específica em relação aos 

órgãos encarregados das atividades de programação financeira. 

Definição 

São descentralizações de recursos financeiros  entre as Unidades Gestoras do sistema financeiro.  

Classifica-se em: 

Cota: É a primeira fase da movimentação dos recursos, realizada  em consonância com o 

Cronograma de Desembolso aprovado pela STN. Esses recursos são colocados a  disposição  dos  OSPF 

mediante movimentação  intra-SIAFI  dos  recursos  da Conta Única do Tesouro Nacional. 

Repasse:  É a  liberação  de  recursos  realizada  pelos  OSPF  para  Entidades  da  Administração 

Indireta, e entre estas; e  ainda, da Entidade da  Administração  Indireta para Órgãos da  Administração  

Direta, ou  entre  esses, se de Órgãos  diferentes.        

Sub-Repasse: É a liberação de recursos dos OSPF para as UG  de  um  mesmo  Ministério, Órgão 

ou Entidade, ou seja, é a transferência interna. 

Transferência Financeira para atender Restos a Pagar: Considera-se os valores transferidos, na 

categoria os valores referentes aos saldos orçamentários comprometidos pelas Unidades Gestoras e não 

transferidos pela sua Setorial de Programação Financeira – SPF dentro do exercício, na unidade gestora 

concedente – Ordem de Transferência Concedente – OTC e na UG recebedora, de ordem de transferência 

recebida – OTR. 

Repasse Concedido Diferido: Considera-se os recursos financeiros liberados pelos órgãos 

setoriais de Programação Financeira – OSPF, que não foram utilizados durante o exercício pelas 

Unidades, constituindo antecipação de Repasse no exercício seguinte. 

Sub-Repasse Diferido: Considera-se as transferências financeiras liberadas pelos órgãos setoriais 

de Programação, que não foram utilizadas durante o exercício pelas unidades, constituindo-se como 
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antecipação de sub-repasse no exercício seguinte. 

Apresentamos a seguir um gráfico de como as transferências financeiras podem ser 

apresentadas: 

 

 
                                             

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF        UG  = OTC / OTR 

STN                                       OSPF = Cota 
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Capítulo 15 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Esta Rotina  visa definir os procedimentos automáticos de apropriação de registro da folha de 

pagamento de pessoal dos Núcleos Estaduais de saúde do Ministério da Saúde  vinculados ao Fundo 

Nacional de Saúde órgãos ligados ao Sistema  Integrado de  Administração Financeira do Governo federal 

– SIAFI na modalidade  de uso total, e informações  do detalhamento das despesas com pessoal, 

segundo a classificação,  de acordo com a Portaria  Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e o 

Plano de Contas da União,  cujo processamento é feito pelo Sistema de  Integração de Administração de 

Recursos Humanos – SIAPE, contendo, detalhadamente, suas classificações e valores correspondentes. 

Tendo como finalidade orientar e buscar a padronização e uniformização dos procedimentos nos 

registros contábeis no que tange a apropriação das despesas e,  de pessoal, obrigações patronais (INSS, 

PSS e FGTS)   e os descontos das consignações, utilizando  nota de lançamento – NL   e transações do 

sistema SIAFI.     

Do Registro 
 
As despesas serão registradas com base nos empenhos e na classificação correspondente do 

Plano de Contas da União, será debitada pelo evento 51.0.100. 

As devoluções de descontos a maior, ocorridas em meses anteriores, serão tratadas como 

proventos no mês da devolução. 

Para os descontos de Pessoal considerado como despesas a anular será creditado utilizando o 

evento 51.5.100 de acordo com a classificação da despesa;  

Todas as classificações existentes no SIAPE deverão estar compatíveis com as do SIAFI. 

As consignações e demais descontos serão registradas nas respectivas  contas de acordo com 

o decreto  2.784 de 18 de setembro de 1998, a saber: 

Para os descontos  para Plano de Previdência Social será creditado pelo evento 52.0.200  com 

o código da receita 1635 e debitado por ocasião do recolhimento do DARF; 

Para os descontos com Plano de Pensão Alimentícia Judicial será crédito pelo evento 52.0.201, 

código da conta corrente 999 e  debitado pelo evento 53.0301 na Ordem Bancária; 

Para os descontos com Plano de Imposto de renda retido na fonte será crédito pelo evento 

52.0.202 Código da receita 4371 e debitado  por ocasião do recolhimento do DARF; 

Para os descontos com  reposição e indenizações ao Erário , será crédito pelo evento 52.0.203 

com o código da receita conforme o tipo de receita  transação >CONCODREC e debitado  por ocasião do 

recolhimento do DARF; 

Para os descontos com Plano de Outros Consignatários será creditado pelo evento 52.0.204 

e debitado pelo evento 53.0.304 na Ordem Bancária. 

Para os descontos com Plano de Previdência, Assistência, Seguro e Empréstimos será 

creditado pelo evento 52.0.233 e debitado pelo evento 53.0.333 na Ordem Bancária. 

Para os descontos com Plano de Entidade Sindical e representação de Classe será creditado 

pelo evento 52.0.303 e debitado pelo evento 53.0.403 na Ordem Bancária. 

Para efeito do pagamento dos descontos das consignações compulsórias  de acordo com o artigo 

8º do decreto 1955 de 11/06/1996 deverão recolher mensalmente ao tesouro nacional a quantia de 
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R$0,40 quarenta centavos por linha impressa no contracheque de cada servidor, referente aos custos de 

geração de arquivos magnéticos e impressão de relatórios de consignações. 

15. Classificação contábil de acordo com o Plano de Contas da União 

01 - Aposentadorias e Reformas 

Despesas com pagamentos de inativos civis, militares reformados e pagamento aos segurados do 

plano de benefícios da previdência social.  

33190.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS                      

33190.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                      

33190.01.02 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL               

33190.01.03 NOVAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVIL           

33190.01.05 VANTAGEM PESSOAL - LEI 8.216/91                

33190.01.06 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                     

33190.01.08 ADIANTAMENTOS PECUNIÁRIOS                      

33190.01.09 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO     

33190.01.11 RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL SUPERINT. SEGURO PRIVADO  

33190.01.12 COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA (LEI 7.963/89)          

33190.01.13 AJUDA DE CUSTO (TRANSF. P/ RESERVA REM.)       

33190.01.14 ADICIONAL MILITAR                              

33190.01.15 COMPL. APOSENTADORIA -  PESSOAL MILITAR        

33190.01.21 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR                    

33190.01.22 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL MILITAR 

33190.01.23 AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR             

33190.01.25 PRÓ-LABORE (LEI 7711/88 ARTIGO 3)               

33190.01.26 13 SALÁRIO - PESSOAL MILITAR                    

33190.01.28 VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL          

33190.01.32 INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS JUDIC.    

33190.01.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM   

33190.01.86 VANT. PESSOAL SENT. JUDICIAL/INATIVO MILITAR    

33190.01.87 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS                

33190.01.88 VANTAGEM PESSOAL SENT. JUDICIAL INATIVO CIVIL   

33190.01.89 OUTRAS REFORMAS                                 

33190.01.90 INTEGR. DADOS ÓRGAOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI    

33190.01.96 APOSENTADORIAS E REFORMAS - PAGTO. ANTECIPADO   

33190.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS  

03 - Pensões 

Despesas com pensionistas civis e militares; pensionistas do plano de benefícios da previdência 

social; pensões concedidas por lei específica ou por sentenças judiciais.  

33190.03.00 PENSÕES                                           

33190.03.01 CIVIS                                             

33190.03.02 MILITARES 

33190.03.03 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS       

33190.03.04 13 SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS     

33190.03.05 ESPECIAIS                                       
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33190.03.06 LICENÇA-PRÊMIO PARA PENSIONISTA CIVIL           

33190.03.07 COMPL. PENSÕES - PESSOAL MILITAR                

33190.03.22 RETR.ADIC.VARIAVEL E PRÓ-LABORE(LEI 7711/88)    

33190.03.23 RETRIBUICAO VARIÁVEL SUPERINT. SEGURO PRIVADO   

33190.03.32 INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS JUDIC.    

33190.03.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM   

33190.03.87 COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES                       

33190.03.88 VANTAGEM PESSOAL SENTENÇA JUDICIAL/PENSÕES      

33190.03.89 OUTRAS PENSÕES - MILITARES                      

33190.03.90 INTEGR. DADOS ÓRGÃOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI    

33190.03.96 PENSÕES - PAGAMENTO ANTECIPADO                  

33190.03.99 OUTRAS PENSÕES 

04 - Contratação por Tempo Determinado  

Despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária d e excepcional interesse público, de acordo com a Lei n o  8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 

alterações posteriores, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.   

33190.04.00 Contratação por Tempo Indeterminado 

05 - Outros Benefícios Previdenciários 

Despesas com outros benefícios do sistema previdenciário exclusive aposentadoria, reformas e 

pensões.   

06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 

Despesas decorrentes do cumprimento do art. 203, item V, da  Constituição  Federal, que dispõe: 

"Art. 203 - A assistência social será  prestada a quem dela necessitar,  independentemente de 

contribuição  à seguridade social,  e tem por objetivos: 

 I - ....... 

 II - ....... 

 III - ....... 

 IV - ....... 

 V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria  manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei ““. 

07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 

Despesas com os encargos da entidade patrocinadora no regime de previdência fechada, para 

complementação de aposentadoria.  

33190.07.00 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência  

08 - Outros Benefícios Assistências -Despesas com: Auxílio-Funeral devido à família do 

servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas 

com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de 

prisão; Auxílio-Natalidade  devido à servidora, cônjuge ou companheiro servidor público por motivo de 

nascimento de filho; Auxílio-Creche.  

33190.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                 

33190.08.01 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL                     

33190.08.02 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO MILITAR                   
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33190.08.03 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL                   

33190.08.04 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR 

33190.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL               

33190.08.06 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR             

33190.08.07 AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL             

33190.08.08 AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR           

33190.08.09 AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL                 

33190.08.10 AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO MILITAR               

33190.08.11 AUXÍLIO RECLUSÃO INATIVO CIVIL               

33190.08.12 AUXÍLIO RECLUSÃO INATIVO MILITAR             

33190.08.13 AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL            

33190.08.14 AUXÍLIO FUNERAL A  PENSIONISTA MILITAR       

33190.08.15 AUXÍLIO RECLUSÃO PENSIONISTA CIVIL           

33190.08.16 AUXÍLIO RECLUSÃO PENSIONISTA MILITAR         

33190.08.17 AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA MILITAR       

33190.08.18 AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL         

33190.08.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFE 

33190.08.90 INTEGR. DADOS ÓRGAOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI 

33190.08.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS 

09 - Salário-Família 

Benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do servidor estatutário. Não inclui os 

servidores regidos pela CLT, os quais são pagos à conta do plano de benefícios da previdência social. 

33190.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA                                 

33190.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL           

33190.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL           

33190.09.03 SALÁRIO FAMÍLIA-ATIVO PESSOAL MILITAR           

33190.09.04 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL MILITAR       

33190.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL       

33190.09.06 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONIOSTA PESS. MILITAR    

33190.09.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM   

33190.09.90 INTEGR. DADOS ORGÃOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI    

33190.09.99 OUTROS SALÁRIO-FAMÍLIA 

10 - Outros Benefícios de Natureza Social 

Despesas com abono PIS/PASEP e Seguro Desemprego, em cumprimento aos §§ 3 o e 4 o do Art. 

239 da Constituição Federal. 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

Despesas com: Vencimento;  Salário Pessoal Permanente; Vencimento DAS; Salário DAS; 

Vencimento do Pessoal em  Disponibilidade; Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Representação 

Mensal; Gratificação de Interiorização; Opção 55% DAS; Gratificação de Dedicação Exclusiva; 

Gratificação de Regência de Classe; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferença 

Individual; Adicional de Insalubridade; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou 

Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias 

Radioativas; Adicionais de Periculosidade; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio 
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(cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais;  Férias Indenizadas (Férias em dobro e abono pecuniário); 

Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou 

Equivalente; Adiantamento do 13o Salário; 13o Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; 

Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de lo e 2 o Graus); Gratificação de Função-Magistério 

Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; 

Aviso Prévio Indenizado; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da 

Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Vantagens Pecuniárias de 

Ministro de Estado; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação aos 

Fiscais de Contribuições da Previdência e de Tributos Federais; Gratificação por Encargo de Curso ou de 

Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Adiantamento pecuniário concedido aos servidores, 

previsto no art. 8o da Lei no 7.686, de 2 de dezembro de 1988; Licença-Prêmio por assiduidade; 

Gratificação prevista no § 2o do art. 7o da Lei no 7.855, de 24 de outubro de 1989; Gratificação Lei no 

7.995, de 9 de janeiro de 1990; Adicional Noturno; Adicional  de Férias 1/3  (art. 7o, item XVII, da 

Constituição Federal); Indenização de Habilitação Policial; Gratificação de Habilitação Profissional; 

Gratificação prevista no art. 3o da Lei  no 4.49l, de 21 de novembro de 1964;  Abono Provisório; 

Gratificação de Atividade, Lei Delegada no 13, de 20 de agosto d e 1992; retribuição adicional variável e 

pró-labore de Procuradores da Fazenda Nacional (Lei n o 7.711, de 22 de dezembro de 1988); Gratificação 

de Representação de Gabinete; e outras correlatas.   

33190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   

33190.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          

33190.11.04 ADICIONAL NOTURNO                               

33190.11.05 INCORPORAÇÕES                                   

33190.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 

33190.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                     

33190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      

33190.11.11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS                 

33190.11.22 RETR.ADIC.VARIAVEL E PRÓ-LABORE (LEI 7711/88)    

33190.11.23 RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL SUPERINT. SEGURO PRIVADO   

33190.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS            

33190.11.32 INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS JUDIC.    

33190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           

33190.11.35 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO                      

33190.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                

33190.11.39 GRATIFICAÇÃO P / ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO   

33190.11.40 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                         

33190.11.41 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS            

33190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS                              

33190.11.43 13. SALÁRIO                                     

33190.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 

33190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     

33190.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     

33190.11.47 LICENÇA-PRÊMIO                                    

33190.11.49 LICENCA CAPACITAÇÃO                               



109 
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

33190.11.71 REMUNERAÇÃO DE DIRETORES                          

33190.11.73 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO  COLETIVA     

33190.11.74 SUBSÍDIOS                                         

33190.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL                              

33190.11.77 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE         

33190.11.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM     

33190.11.87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL           

33190.11.88 VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIÁRIA      

33190.11.90 INTEGR. DADOS ÓRGÃOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI      

33190.11.96 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PAGTO. ANTECIPADO       

33190.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 

13 - Obrigações Patronais 

Despesas com encargos que a administração deverá atender pela sua  condição  de 

empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal, tais como: despesas com Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço; e de contribuições para Institutos de Previdência. 

33190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             

33190.13.01 FGTS                                             

33190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             

33190.13.04 CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 

33190.13.08 PLANO DE SEG. SOC. DO SERVIDOR - PES. ATIVO      

33190.13.09 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO                 

33190.13.10 PLANO DE SEG. SOC. DO SERVIDOR - PES. INATIVO    

33190.13.11 FGTS - PDV                                       

33190.13.12 PLANO DE SEG. SOC. PENSIONISTA                   

33190.13.13 SESI/SENAI ATIVO CIVIL                           

33190.13.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM    

33190.13.90 INTEGR. DADOS ÓRGÃOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI     

33190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

91 - Sentenças Judiciais 

a) cumprimento do art. 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, que dispõem: 

"Art. 100 - À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

§ 1o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária 

ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados ate 1 o de julho, data 

em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. 

§ 2o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão  consignados ao Poder Judiciário, 

recolhendo-se  as  importâncias respectivas  à repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal 

que  proferir  a  decisão exeqüenda determinar o pagamento, segundo  as possibilidades do depósito, e 

autorizar, a  requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de 

precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito"; 

b) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas públicas e 
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sociedades de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 

c) cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e Medidas 

Cautelares, referentes a vantagens pecuniárias concedidas e ainda não incorporadas em caráter definitivo 

às remunerações dos beneficiários”.   

Classificação Contábil de acordo com o Plano de Contas da União, a saber: 

33190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                          

33190.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL                    

33190.91.02 PRECATÓRIOS - ATIVO MILITAR                  

33190.91.03 AÇÃO NÃO TRANSITADA JULG CAR UNICO- ATI CIVIL  

33190.91.04 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR ÚNICO-ATIVO MILITAR  

33190.91.05 PRECATÓRIOS INC.LOA-OUTROS ÓRGÃOS ADM.DIRETA   

33190.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR           

33190.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL                    

33190.91.24 PRECATÓRIOS - INATIVOS MILITAR                 

33190.91.25 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR ÚNICO-INATIV.CIVIL   

33190.91.26 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR ÚNICO-INATIV.MILITAR   

33190.91.27 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR CONTIN-ATIVO CIVIL   

33190.91.28 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR CONTI-ATIVO MILITAR  

33190.91.29 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR CONT-INATIVO CIVIL   

33190.91.30 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR CONT-INAT.MILITAR    

33190.91.31 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR CONTIN-PENSAO CIVIL  

33190.91.32 SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UNICO-ATIVO CIVIL    

33190.91.33 SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UNICO-ATIVO MILITAR  

33190.91.34 SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UN-INATIVO CIVIL  

33190.91.35 SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UN-INATIVO MILITAR  

33190.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA CIVIL               

33190.91.37 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA MILITAR             

33190.91.38 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR ÚNICO-PENSIO.CIVIL  

33190.91.39 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR ÚNICO-PENS.MILITAR  

33190.91.40 AÇÃO NÃO TRANSIT JULG CAR CONT-PENS. MILITAR  

33190.91.41 SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UN-PENSIONITA CIVIL 

33190.91.42 SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UN-PENSION. MILITAR 

33190.91.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM 

33190.91.90 INTEGR. DADOS ORGAOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI  

33190.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS    

92 – Despesas de Exercícios Anteriores 

Cumprimento do art. 37 da Lei nº 4320, de 1964, que dispõe: 

“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não tenham processado 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, sempre que possível, a ordem 

cronológica”. 
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33190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             

33190.92.01 ATIVO CIVIL                                   

33190.92.02 INATIVO CIVIL                                 

33190.92.03 ATIVO MILITAR                                 

33190.92.04 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL  

33190.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL               

33190.92.06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO CIVIL             

33190.92.09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR          

33190.92.10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR              

33190.92.11 INATIVO MILITAR                                  

33190.92.12 PENSIONISTA CIVIL                                

33190.92.13 PENSIONISTA MILITAR                              

33190.92.14 VANTAGEM ADMINISTRATIVA 28,86% - ATIVO CIVIL     

33190.92.15 VANTAGEM ADMINISTRATIVA 28,86%-INATIVO CIVIL     

33190.92.16 VANTAGEM ADMINIST. 28,86% - PENSIONISTA CIVIL    

33190.92.17 SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL                

33190.92.18 SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVO MILITAR              

33190.92.19 SENTENÇAS JUDICIAIS - INATIVO CIVIL              

33190.92.20 SENTENÇAS JUDICIAIS - INATIVO MILITAR            

33190.92.21 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTA CIVIL          

33190.92.22 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSIONISTA MILITAR        

33190.92.23 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO ATIVO         

33190.92.24 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO INATIVO       

33190.92.25 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO PENSIONISTA   

33190.92.26 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 

33190.92.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFE 

33190.92.90 INTEGR. DADOS ORGAOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI 

33190.92.91 PRECATÓRIOS                                  

33190.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   

93 - Indenizações e Restituições 

Indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por  órgãos  e  entidades a 

qualquer título, inclusive indenização de transporte, indenização de moradia e ajuda de custo devidas aos 

servidores e empregados civis, devolução de tributos e reembolso de pessoal requisitado.   

33190.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  

33190.93.01 * INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL 

  

94 - Indenizações Trabalhistas   

Despesas de natureza salarial resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis e 

empregados de entidades integrantes da administração pública, em função da perda da condição de 

servidor ou empregado, inclusive em função da participação em programa de desligamento voluntário. 

 

33190.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                    

33190.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL      
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33190.94.02 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR    

33190.94.03 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-INATIVO CIVIL      

33190.94.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-INATIVO MILITAR    

33190.94.06 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-PENSIONISTA MILITA  

33190.94.13 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-PENSIONISTA CIVIL      

33190.94.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM    

33190.94.90 INTEGR. DADOS ÓRGÃOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI     

33190.94.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS    

 96 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 

33190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO    

33190.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS             

33199.00.00 A CLASSIFICAR 

08 - Outros Benefícios Assistências: Despesas com: Auxílio-Funeral devido à família do 

servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas 

com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de 

prisão; Auxílio-Natalidade  devido à servidora, cônjuge ou companheiro servidor público por motivo de 

nascimento de filho; Auxílio-Creche.  

33390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS                    

33390.08.01 ADICIONAL DE FUNERAL                               

33390.08.03 ADICIONAL DE NATALIDADE                            

33390.08.04 AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO                       

33390.08.50 AUXÍLIO ESCOLA - ACORDO COLETIVO                   

33390.08.51 AUXÍLIO-DOENÇA                                     

33390.08.52 AUXÍLIO-NATALIDADE                                 

33390.08.53 AUXÍLIO-RECLUSÃO                                   

33390.08.54 AUXÍLIO-FUNERAL                                    

33390.08.55 AUXÍLIO-CRECHE                                     

33390.08.84 INTEGRAÇÃO DADOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SAFEM      

33390.08.90 INTEGR. DADOS ÓRGÃOS E ENTID. PARCIAIS SIAFI       

33390.08.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

09 - Salário-Família 

Benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do servidor estatutário. Não inclui os 

servidores regidos pela CLT, os quais são pagos à conta do plano de benefícios da previdência social. 

 33390.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 

46 - Auxílio-Alimentação 

Despesa com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos servidores públicos federais 

civis ativos ou empregados da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive de caráter 

indenizatório, na forma definida no art. 22 da Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992, com alterações 

posteriores.  

33390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

33390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

49 - Auxílio-Transporte 

Despesa com Auxílio-Transporte pago em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado 
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ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 

interestadual pelos servidores e empregados, nos deslocamentos de suas residências para os locais de 

trabalho e vice-versa, ou trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.   

33390.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 

33390.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE 

 
 

15.1 FOLHA DE PAGAMENTO 
 

A contabilização da folha de pagamento é feita por meio de nota de lançamento – NL, utilizando 

os eventos constantes da tabela de eventos e fará, normalmente os seguintes lançamentos: 

De posse do DDP (Demonstrativo de Despesas com Pessoal) é necessário verificar quais os 

valores serão lançados na NL, quais os valores deverão constar na nota de lançamento? 

Veja o DDP abaixo: 

DDP Ativos e Inativos 
 

DDP Folha Normal – Nível Unidade Gestora Pagadora – Servidor 
Despesas Correntes (1) 

Clas. Contábil Denominação/Rubrica Valor/Total 
3.3000 Despesas Correntes 1.039.957,93 
3.3100 Pessoal e Encargos Sociais 1.005.938,70 
3.3190 Aplicações Diretas 1.005.938,70 
3.3190.01 Aposentadorias e Reformas 393.100,08 
3.3190.01.01 Proventos – Pessoal Civil 363.541,96 
 00005 Provento Básico 114.670,53 
 00019 Grat. de Niv Sup Apos/Agregado 1.013,50 
 00034 V. Art. 184 Inc II Lei 1711/52 8.775,84 
 00038 Gratificação Raios-X Apos. 70,53 
 00039 Vant. Art. 184 Inc. I Lei 1711/52 347,52 
 00040 GAE Art. 184 Inc I Lei 1711/52 556,01 
 00167 Grat. Ativ. Tec. Adm. Apos/Agreg 4.054,06 
 00173 Opção Função – Aposentado 5.550,09 
 00174 Representação Mensal – Aposentado 6.562,72 
 00199 Grat. Dec Lei 2365/87 – Após-Agre 3.547,29 
 00222 Venc Agregado Abono Lei 7706 Ap 23,20 
 00244 Grat. Lei 8460/92 Art. 7 – Apos. 343,44 
 00356 Dif. Prov. Art. 192 Inc. II Lei 8.112 3.896,89 
 00358 Dif. Prov. Art. 192 Inc I Lei 8.112 309,01 
 00359 GAE/ Art. 192 Inc I Lei 8112/90 494,40 
 00416 Diferença Ind. Art. 8 Lei 7.923/89 23.727,63 
 00585 Por Função Gratificada L. 8216/91 Apo. 90,66 
 00592 Grat. Ativ. Execut/GAE/LD 13 Apo 152.270,80 
 00621 Opção GADF L.D. 13/92 AP 16.394,14 
 00622 Grat Dês Func GADF/LD 13/92 AP 151,50 
 00722 1. Décimo – MP 1160/95 Apos 24,37 
 00724 2. Décimo – MP 1160/95 Apos 537,41 
 00728 4. Décimo – MP 1160/95 Apos 1.205,77 
 00732 6. Décimo – MP 1160/95 Apos 753,18 
 00736 8. Décimo – MP 1160/95 Apos. 3.367,15 
 00740 10. Décimo – MP 1160/95 Apos 4.059,10 
 00827 CPMF – Lei 9.311/96 Apos 851,85 
 00855 Vant. Pess. Art. 15 Lei 9527/97 AP 4.194,99 
 82118 Grat. Des. Tec. Adm. Lei 10404/Gdata 5.698,28 
3.3190.01.05 Abono Especial Lei 7.333/85 1.869,83 
 00175 Vant. Pes Art. 13 Lei 8.216 Apos 1.869,83 
3.3190.01.09 Gratificação Tempo de Serviço 27.570,57 
 00018 Adic. Tempo de serv. Lei 8112/90 Apos 27.460,28 
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 00041 A. T. S Art. 184 Inc I L. 1711/52 100,90 
 00249 Ad Tempo Serviço Art. 192 I Apo 9,39 
3.3190.01.87 Complementação de Aposentadorias 117,72 
 00031 Complemento Salário Mínimo - Apos 117,72 
3.3190.11 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal CI 612.838,62 
3.3190.11.01 Vencimentos e Salários 215.972,82 
 00001 Vencimento Básico 162.404,60 
 00330 V. P. Transitória Art. 2 MP 1573-7 23.929,34 
 00490 Dif. Venc. Art. 7 Lei 8270/92 148,14 
 00826 CPMF – Lei 9.311/96 – Ativos 126,07 
 00852 Vantagem Pess. Art. 15 Lei 9527/97 18.576,92 
 00901 Vant. Pessoal Art. 15 Lei 9527/97 1.348,73 
 00983 Incent. Lic s/remu. Art 18 MP1917 9.439,02 
3.3190.11.04 Adicional Noturno 216,44 
 00028 Adicional Noturno 216,44 
3.3190.11.10 Adicional de Insalubridade 58.094,47 
 00053 Adicional de Insalubridade 58.094,47 
3.3190.11.31 Gratificação de Exercício de Cargo 296.194,86 
 00243 Grat. Lei 8460/92 Art. 7 – Ativo 343,44 
 00492 GAE/GCT Dif. VC Art. 7 L. 8270/92 237,02 
 00591 Grat. Ativ. Execut/GAE LD 13/92 258.177,40 
 82115 Grat. Des Tec. Adm. L 10404/Gdata 37.437,00 
3.3190.11.33 Gratificação de exercícios de funções 10.882,31 
 00025 Opção das – Pessoal Permanente 1.465,92 
 00561 FGR-Func. Gratificada Lei 8216/91 365,08 
 00593 Grat. Desemp. Função – GADF LD. 13 606,00 
 82087 Grat.  Func. Comissionada Técnica 8.445,31 
3.3190.11.37 Gratificação de Tempo de Serviço 27.324,89 
 00013 Adic. Tempo Serviço Lei 8112/90 27.324,89 
3.3190.11.41 Gratificação de Atividades Expostas 188,60 
 00064 Gratificação Raios-X – Ativo 188,60 
3.3190.11.43. 13° Salário 648,81 
 00177 Adiant. Gratif. Natalina/Ativo 648,81 
3.3190.11.45 Férias Abono Art. 7.XVII CF 1.258,95 
 00220 Adicional 1/3 de Férias 1.258,95 
3.3190.11.88 Vantagens decorrentes Sentença Judicial 2.056,47 
 00225 Adiant. Pecuniário/Simpas – Acre 410,52 
 15277 Decisão Judicial Tran JUG At. 1.645,95 
3.3390 Aplicações Diretas 34.019,23 
3.33980.08 Outros Benefícios Assistenciais 3.330,00 
3.3390.08.55 AUXÍLIO – Creche 3.330,00 
 00700 AUXÍLIO Pre – Escolar 3.330,00 
3.3390.46 Indenização AUXÍLIO Alimentação 23.094,10 
3.3390.46.01 Indenização AUXÍLIO Alimentação 23.094,10 
 00136 AUXÍLIO Alimentação 23.094,10 
3.3390.49 AUXÍLIO Transporte 7.595,13 
3.3390.49.01 Indenização AUXÍLIO Transporte 7.595,13 
 00951 AUXÍLIO Transporte 7.595,13 
   

DDP Folha Normal – Nível Unidade Gestora Pagadora – Servidor 
Despesas Correntes a Anular (2) 

Clas. Contábil Denominação/Rubrica Valor/Total 
2.1000 Passivo Corrente 4.905,02 
2.1100 Depósitos 4.905,02 
2.1110 Consignações 4.905,02 
2.1113 Tesouro Nacional 4.905,02 
2.1113.02 Indenizações e Restituições 4.905,02 
 00145 Reposição ao Erário Lei 8112 Art. 46 4.637,87 
 00804 Indenização Erário 8.112 Art. 46 267,15 
3.3000 Despesas Correntes 12.390,04 
3.3100 Pessoal e Encargos Sociais 12.060,84 
3.3190 Aplicações Diretas 12.060,84 
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3.3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal CI 12.060,84 
3.3190.11.10 Adicional de Insalubridade 322,76 
 00053 Adicional de Insalubridade 322,76 
3.3190.11.43 13 – Salário  55,98 
 00177 Adiant. Gratif. Natalina/Ativo 55,98 
3.3190.11.45 Férias Abono Art. 7.XVII CF 39,75 
 00220 Adicional 1/3 de Férias 39,75 
3.3190.11.46 Férias – Pagamento Antecipado  11.642,35 
 00098 Restituição de Férias 11.642,35 
3.3390 Aplicações Diretas 329,20 
3.3390.49 AUXÍLIO Transporte 329,20 
3.3390.49.01 Indenização AUXÍLIO Transporte 329,20 
 00951 AUXÍLIO Transporte 329,20 

DDP Folha Normal – Nível Unidade Gestora Pagadora – Servidor 
Consignações/Descontos (3) 

Clas. Contábil Denominação/Rubrica Valor/Total 
 Consignações/Descontos 222.350,20 
 Consignações Individualizadas 14.128,01 
 97002 Pensão Alimentícia 14.128,01 
 Consignações/Descontos Diversos 64.127,15 
 98002 Cont. Plano Seguridade Social 63.988,69 
 98027 Contr. PSS – Férias  138,46 
 DARF 33.218,07 
 IR de SPF 33.218,07 
 99001 Imposto de Renda Retido Fonte 33.218,07 
 Faturas 110.876,97 
 30000 RSPP – Previdência 463,00 
 30001 RSPP – Emprestimo  1.541,37 
 30009 Coifa – Previdência  305,42 
 30010Mongeral – Previdência 1.032,06 
 30015 Federal Seguros – Seguro 3.747,87 
 30020 SINTSEF/CE – Mensalidade 10,69 
 30021 SAS – Mensalidade 96,22 
 30035 CAPEMI – Previdência 2.140,76 
 30037 CAPEMI – Emprestimo 154,26 
 30070 SINTRASEF/RJ - Mensalidade 5,31 
 30072 SINDSPREV/RJ - Mensalidade 26,19 
 30077 COMPREV – CPP 481,80 
 30078 COMPREV – PAF 378,00 
 30091 CAPESESP – Plano de Saúde 323,51 
 30107 MBM – Previdência 543,59 
 30109 MBM – Emprestimo  491,50 
 30115 União Prev. Brasil – Mensalidade 220,00 
 30116 SINTSPREV/MG – Mensalidade 8,97 
 30118 GEPLAN – Emprestimo 10,92 
 30139 SABEMI/PP – Previdência 212,00 
 30141 SABEMI/PP – Emprestimo 519,49 
 30153 ABFPS – Mensalidade 389,49 
 30189 SINSPREV/SP – Mensalidade 8,63 
 30195 SINDSEP/MT – Mensalidade 64,52 
 30215 SINTSAPS/MT – Mensalidade 6.935,98 
 30231 GBOEX – Seguro de Vida 214,96 
 30232 GBOEX – Emprestimo 109,67 
 30271 SINTFESP/GO – TO – Mensalidade 7,09 
 30343 CINASP – Mensalidade 27,97 
 30408 Equatorial – Emprestimo 167,01 
 30409 Equatorial – Previdência 95,05 
 30410 Equatorial – Seguro de Vida 310,15 
 30454 CIRGS – Mensalidade 21,19 
 30657 GEAP Plano de Saúde – Mensalidade 51.444,38 
 30658 GEAP Previdência 15.895,41 
 30737 SINDIPREV/BA – Mensalidade 5,28 
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 30749 Recíproca – Previdência 459,55 
 30826 ASPREN – Mensalidade 59,00 
 30882 SINDSPREV/PB – Mensalidade 12,27 
 31000 GEAP – Plano Saúde – Partic. 17.290,24 
 31081 SINTSPREV/MS – Mensalidade 7,66 
 31474 CEF – Emprestimo  3.435,77 
 31535 APSEF Mensalidade 69,74 
 31539 UNIPREV Seguro de Vida 64,00 
 31544 UNIPREV Previdência 42,97 
 31545 UNIPREV Emprestimo  237,36 
 31605 FAP – Mensalidade 30,00 
 31639 ASBRASEP – Mensalidade 45,00 
 31691 AMASP Mensalidade 151,20 
 31797 Vera Cruz e Prev – Seguro 26,00 
 73580 Cota Parte Pre Escolar 536,50 

DDP Folha Normal – Nível Unidade Gestora Pagadora – Servidor 
Consignações/Descontos a Anular (4) 

 Consignações / Descontos 18,66 
 Consignações / Descontos Diversos 18,66 
 98012 Devolução de Plano Seg. Soc. – CPMF 18,66 
   
   

DDP Folha Normal – Nível Unidade Gestora Pagadora – Servidor 
Totais (5) 

 99997 Bruto 1.039.976,59 
 99998 Desconto 239.645,26 
 99999 Líquido 800.331,33 
 

1.1 Apropriação das Despesas  
 
SIAFI2002-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO) 
21/08/02 15:40                                      USUARIO : MARCIA          
DATA EMISSÃO      : 21Ago02   VALORIZAÇÃO : 21Ago02  NÚMERO  : 2002NL000001    
UG/GESTÃO EMITENTE: 257001 / 25901 – Fundo Nacional de Saúde              
FAVORECIDO        : 257001 / 25901   - Fundo Nacional de Saúde                
TITULO DE CRÉDITO :                         DATA VENCIMENTO  :                 
INVERTE SALDO     : NÃO                                                        
OBSERVAÇÃO                                                                     
Apropriação da Folha de Pagamento de ativos e inativos referentes a ago/02.___ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________                      
  
NL 001 
 

Evento Inscri 1 Inscri 2 Classif 1 Classif 2  Valor 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
510100 
520299 

2002NE000001 
2002NE000001 
2002NE000001 
2002NE000001 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 

 331900101 
331900105 
331900109 
331900187 
331901101 
331901104 
331901110 
331901131 
331901133 
331901137 
331901141 

 363.541,96 
      1.869,83 
     27.570,57 

        117,72 
   215.972,82 

        216,44 
     58.094,47 
   296.194,86 
     10.882,31 
     27.324,89 

        188,60 
1.001.974,47 
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NL 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NL 003 
 

Evento Inscri 1  Inscri 2 Classif 1 Classif 2 Valor 
525299 
520200 
525200 
520299 

 
1635  
1635 

   1.039.957,93 
   64.127,15 

       18,66 
  975.849,44 

 
NL 004 
 

Evento Inscri 1 Inscri 2 Classif 1 Classif 2 Valor 
525299 
520200 
520203 
520204 
520233 
520303 
515218 
520203 
515100 
515100 
515100 
520299 

 
1635         
4371         
999          
999          
999          
2002NE000004 
3498         
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 

  
 
 
 
 
 
333900855  
           
331901110  
331901143  
331901145 

 975.849,44 
 14.128,01 
 33.218,07 
  4.336,50 

 98.911,38 
  7.092,59 
    536,50 

  4.905,02 
    322,76 
     55,98 
     39,75 

812.302,88 
 
NL 005 
 

Evento Inscri 1 Inscri 2 Classif 1 Classif 2 Valor 
525299 
515100 
515310 
520299 

 
2002NE000003 
2002NE000006 

  
331901101 
333904901 

 812.302,88 
 11.642,35 

    329,20 
800.331,33 

 
NL 006 – Apropriação dos Encargos Patronais (PSS Empregador) 
 

Evento Inscri 1 Inscri 2 Classif 1 Classif 2 Valor 

510100 

520304 

2002NE000000 

4275 

 331901308  64.127,15 

64.127,15 

 
Obs: Este lançamento gera um DARF. 
 

1.5 - Pagamento do líquido da Folha 
 

O pagamento é efetuado por meio de Ordem Bancária – OB – Tipo 58 – OBF, utilizada para 

pagamento da Folha de Pessoal sem a utilização da lista de credores e OBB para pagamento com a 

utilização da lista de credores. 

As OB referentes à Folha de Pessoal observam os seguintes critérios: 

a) A OB será emitida com domicílio da UG emitente e banco 002 “Banco Central do Brasil”; 

Evento Inscri 1 Inscri 2 Classif 1 Classif 2  Valor 
525299 
510100 
510100 
510100 
510218 
510288 
510310 
520299 

 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000003 
2002NE000004 
2002NE000005 
2002NE000006 

 
 

 
331901143 
331901145 
331901188 
333900855 
333904601 
333904901 

 1.001.974,47 
      648,81 

    1.258,95 
    2.056,47 
    3.330,00 

   23.094,10 
    7.595,13 

1.039.957,93 
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b) O Banco emitente será Banco 002, Agência 0000 e conta corrente ÚNICA; 

c) No favorecido preencher com RB0038166; 

d) Banco 002 Agência 0000 e Conta Corrente: FOPAG. 

Antes de efetuar o pagamento é necessário atualizar a Lista de Bancos através da transação 

>ATULB, onde o usuário listará todos os bancos e respectivos valores para que possa proceder ao 

pagamento da folha daquele mês. 

Finalidade da ATULB:  

Permite a Unidade Gestora criar uma lista de Bancos a serem anexados a Ordem Bancária de 

Reserva - OBR.  Tem todas as UG do Sistema emitentes de OBR como usuárias.                                                                                

Veja um exemplo da transação >ATULB – 1ª Tela 

 

SIAFI2002-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO). 

26/08/02    10:34                                                                  USUARIO : XXX                                                                                     

 

Unidade Gestora : 250000                  Número da Lista: 2002LB ______        

Gestão          : 25901                                                         

Banco           : ___                                                           

Modalidade      : F                                                                                                                                                                                                     

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR    

Obs: Sempre clicar em PF1= ajuda, para esclarecimentos das dúvidas, nos casos de Folha de 

Pagamento a modalidade será sempre “F”. 

>ATULB - 2ª Tela 

SIAFI2002-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO) 

26/08/02    10:33                                                         USUARIO : XXX          

PÁGINA  : 1                                                  NÚMERO  : 2002LB000001    

 Unidade Gestora : 250000 –          

 Gestão          : 25901  - Tesouro Nacional                

 

BANCO AGÊNCIA CIT VALOR 

001 3520 250000FPAG – 999 XXX 

104  250000FPAG –  XXX 

356 0035 250000FPAG – 999 XXX 

756 4303 250000FPAG – 999 XXX 

____ ___________ 250000FPAG - _____ _____ 

____ ___________ 250000FPAG - _____ _____ 

____ ___________ 250000FPAG - _____ _____ 
 

                                

Obs: Para as Unidades que ainda não tem convênio com a Caixa Econômica os pagamentos 

deverão ser feitos através de OBB vinculados a uma Lista de Credores. 

Salientamos que o CIT – Código de Transferência será formado por UG+FPAG+999 ou nº de 

convênio quando houver.  
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Após a atualização da LB, proceder ao pagamento via OBF. 

Exemplo: > OB 

SIAFI2002-DOCUMENTO-ENTRADADOS-OB (REGISTRA ORDEM BANCÁRIA) 

 26/08/02   10:09                                                            USUARIO :           

 DATA EMISSÃO      : 26Ago02                          NÚMERO  : 2002OB ______   

 UG/GESTÃO EMITENTE: 257001 / 25901                                             

  BCO: 002  AG: 0000                                            C/C: ÚNICA  

 FAVORECIDO   : RB0038166                                  GESTÃO: _____      

  BCO: 002  AG: ____                                             C/C: FOPAG 

 PROCESSO     : ____________________             NÚMERO DA LISTA: 2002LB000001        

 TAXA CAMBIO  : __________  INVERTE SALDO ?  N    VALOR: _________________      

 OBSERVAÇÃO                           IDENT. TRANSF.: _Não Preencher____________ 

Pagamento da Folha de Pagamento de ago/02.____________________________ 
 
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

530301 999 999   XXX 

530399 01770000009  212120100 418000000 XXX 

560600 0100000000310    XXX 

560600 0153000000510 
(Auxílios – Pre-

escolar, alimentação e 

Transporte) 

  
XXX 

560600 0156000000310 Pensionista    
 

 
 a) (*) Quando for informar os valores de limite de saque referentes ao líquido da folha de 

pessoal, na vinculação de pagamento 0100.000000.310 deverão se deduzidos dos valores líquidos dos 

auxílios como 339008 – Auxílio Creche, 339046 – Auxílio Alimentação e 339049 – Transporte; que 

deverão ser lançados  na vinculação de pagamento 0100.000000.510, por tratar-se de despesas 

correntes de outros custeios. 

b) Para pagamento pelo próprio agente financeiro, os recursos são creditados na conta corrente 

do servidor no dia útil seguinte (D+1 a noite) ao de emissão da OB, estando disponíveis para saque, 

aplicações e transferências, no segundo dia útil (D+2), desde que a RE tenha sido entregue ao banco no 

mesmo dia de emissão da OB. 

Para autorizar a Ordem Bancária, o Ordenador de Despesas e o Gestor Financeiro devem entrar 

na transação >ATUREMOB (atualiza liberação de OB reserva) cada um com sua senha para autorizar a 

OB, caso a OB não seja autorizada através dessa transação será automaticamente cancelada.  

>ATUREMOB 

 

 

SIAFI2002-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERAÇÃO OB RESERVA) 

26/09/02 10:15                                       USUARIO: XXX 

                                                                                

UNIDADE GESTORA    : 250000                                       

GESTÃO             : _____                                                     
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2ª Tela                                                                                                                                                             

SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB- ATUREMOB (ATUALIZA LIBERAÇÃO OB RESERVA) 

DD/MM/AA  HH:MM                                      USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX      

                                                                      PAG:   1 

UNIDADE GESTORA: ------ (1)                                                    

GESTÃO         : -----  (2)                                                    

                                                                               

                                                               ORDENADOR             GESTOR                 SAQUE      

NUM.OB               VALOR                        DESPESA (3)     FINANCEIRO (4)    MÊSMO DIA(5) 

                                                                     (    )                       (     )                       (     )     

                                                                               

 

1.5.4 Para pagamento das Consignações/ Recolhimento de DARF  

 
Obs.: ( Após o pagamento da folha não poderá existir saldos nas contas de Consignações, DARF a 

Emitir , GPS a Recolher e de Pessoal a Pagar) 

Depois de concluir o arquivo de Consignações para registrar a Receita do SICAF conforme. 

 

Evento Inscri 1 Inscri 2 Classif 1 Classif 2 Valor 
525233 

525204 

525303 

800882 

999    (1) 

999    (2) 

999    (3) 

(1) + (2) + (3) 

   Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

 

a) Pela emissão da OB para pagamento de Outras Consignações – Será feito através de Ordem 

Bancária de Banco. 

SIAFI2002-DOCUMENTO-ENTRADADOS-OB(REGISTRA ORDEM BANCÁRIA) - OBB 

24/09/02   11:47                                     USUARIO :           

DATA EMISSÃO: 24Set02                         NÚMERO  : 2002OB ______   

UG/GESTÃO EMITENTE: 25xxxx / 25901                                             

 BCO: 001  AG: ____                                            C/C: ÚNICA 

FAVORECIDO   : CNPJ do BB                                GESTÃO: _____      

 BCO: 001  AG: ____                                            C/C: __________ 

PROCESSO     : ____________________             NÚMERO DA LISTA: Lista de Credores       

TAXA CAMBIO  : __________  INVERTE SALDO ?  N    VALOR: _________________      

OBSERVAÇÃO                           IDENT. TRANSF.: UG + OCFP 

Pagamento de Outras Consignações da Folha de Pagamento do mês. 
 
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

530333 CNPJ, CPF, UG, IG   211190000  Xxx 

530304 CNPJ, CPF, UG, IG  211150000  Xxx 

530403   112160400  Xxx 

560600 Fonte    Xxx 
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Os valores a serem pagos, deverão ser efetuados através de OB em favor do Banco do Brasil, 

vinculada a uma Lista de Credores – LC. Contendo: CNPJ, Banco, Agência, Conta Corrente e  valor (que 

será o valor bruto das Consignações deduzidas os descontos efetuados pelo Decreto nº). 

Obs.: O valor da Ordem Bancária será o mesmo da Lista de Credores. 

b) Pela emissão da OB para pagamento de Consignações de Emprestimos da CEF, será feito 

através de Ordem Bancária de Crédito. 

SIAFI2002-DOCUMENTO-ENTRADADOS-OB (REGISTRA ORDEM BANCÁRIA) - OBC 

 24/09/02   11:47                                     USUARIO :  

DATA EMISSÃO      : 24Set02                          NÚMERO  : 2002OB ______   

UG/GESTÃO EMITENTE: 257001 / 1____                                             

 BCO: 104 AG: de contato                                   C/C: ÚNICA_____ 

FAVORECIDO   : CNPJ da CEF                              GESTÃO: _____      

 BCO: ___  AG: ____                                            C/C: __________ 

PROCESSO     : ____________________             NÚMERO DA LISTA: ______        

TAXA CAMBIO  : __________  INVERTE SALDO ?  N    VALOR: _________________      

OBSERVAÇÃO                           IDENT. TRANSF.: UG + ECFP 

Pagamento de Consignações de empréstimos da folha de pagamento do mês. 
 

EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

530304 CNPJ, CPF, UG, IG   211150000  Xxx 

530600     Xxx 
 
 

Para apropriação do desconto da CEF na folha de pagamento utilizar o evento 52.0.204 e 

inscrição 1 CNPJ. 

A OBC será utilizada também para pagamento de Diárias e Suprimento de Fundos a servidores. 

Pelo recolhimento de DARF e GPS - deve ser emitido ou cancelado na data do 

vencimento, ou ate dois dias após esta data. (se for cancelado, o mesmo deve ser feito no 

mesmo dia da emissão) 

 
1.6 – Rotina de Devolução de PSS – Manual SIAFI Código 02.11.23 
 
ü Referente a Exercício Atual 

A apropriação da devolução da contribuição do Plano de Seguridade Social - PSSS, quando do 

recolhimento indevido, obedecerá aos seguintes procedimentos: 

Apropriar a  folha  de pagamento, registrando a retenção do PSSS com o evento 52.0.200;                                                              

Compensar o valor anteriormente  recolhido  ao Tesouro Nacional, ate o total retido, para 

devolução ao pessoal, utilizando os seguintes eventos:      

a) 52.5.200 - para reduzir o saldo na conta 211110100 - PSSS Vencimentos e Vantagens; 

b) 52.0 299 - para registrar saldo na conta 212120100 - Pessoal a Pagar.        

Emitir Ordem Bancária para pagamento aos favorecidos, utilizando o evento 53.0.399. 

Caso o valor da retenção seja superior ao valor que será devolvido, a Unidade Gestora deverá 

emitir o DARF pela diferença, adotando neste caso os procedimentos habituais.                                                      

Caso o valor da retenção seja inferior ao valor que será devolvido, a Unidade Gestora deverá 

registrar essa importância como Direito a Receber da UG 170500 - COFIN/STN, em contrapartida com a 
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obrigação de pessoal a pagar, utilizando, nesse caso, os seguintes eventos: 

EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

55.0.570         170500  112150900   Xxx 

52.0.299                          Xxx 

Emitir Ordem Bancária com o evento 53.0.399 efetuando o pagamento. 

Por ocasião da apropriação da folha de pagamento do mês seguinte, a Unidade Gestora deverá 

baixar  o direito a receber com a compensação do PSSS, utilizando os seguintes eventos:                                              

- 56.0.670 e 52.5.200, emitindo, caso necessário, o DARF referente aos valores remanescentes 

na conta 2.1.1.1.1.01.00.                                              

Quanto aos valores referentes a parte do empregador, recolhidos    a maior, eles poderão ser 

compensados nos recolhimentos posteriores.             

Referente a Exercícios Anteriores - Devolução de PSS recolhido indevidamente entre 

Julho e Outubro de 1994 e 1999. 

A UG pagadora do PSSS deverá efetuar a apropriação, sem qualquer tipo de compensação, da 

seguinte maneira: 

EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

55.0.570         170500  112150900   xxx 

52.0.299                          xxx 

 
Obs.: Nos casos de falta de saldo nas  contas 2.1.2.6.1.00.00 ou 2.1.1.4.9.0.05.00 (Verificar Conrazão) a 

Unidade deverá solicitar ao Setor Financeiro do FNS o repasse do mesmo através de mensagem via 

SIAFI, os valores serão repassados através de NL ou OB (utilizando os eventos 53.0.358 e/ou 53.0.309 

com o evento 56.0.611), conforme abaixo:  

EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

530358 1635    xxx 

560611     Xxx 

 
A UG pagadora emitirá a OB, utilizando os eventos 530399, juntamente com o 560600, 

informando nesse caso, o código de vinculação específico de devolução de PSSS.  

Pela baixa do direito a receber registrado por ocasião da apropriação, fazer o seguinte 

lançamento (NL): 

 
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 VALOR 

530358 1635  211490500  Xxx 

560670 170500  112150900  Xxx 

 
A parte do empregador não será alvo de restituição/constituição. Os valores a serem 

compensados, tanto da parte do empregado quanto do empregador, deverão ser devidamente 

justificados, através da documentação específica comprobatória do fato. 
1.7 Rotina de Registros de Precatórios - Conforme Manual SIAFI Código 02.11.32 – 

Pessoal 2.1.2.17.01.00 

 
Os valores referentes a precatórios deverão ser, totalmente registrados, nas seguintes contas:     

1.7.1 Precatórios anteriores a 05/05/2000 
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a) 2.1.2.1.7.04.01 – Precatórios a Pagar – Pessoal; 

b) 2.1.2.1.7.04.02 – Precatórios a Pagar – Fornecedores; 

c) 2.1.2.1.7.04.03 – Precatórios a Pagar – Terceiros. 

1.7.2 Precatórios a partir de 05/05/2000 

a) 2.1.2.1.7.05.01 – Precatórios a Pagar - Pessoal 

b) 2.1.2.1.7.05.02 – Precatórios a Pagar – Fornecedores; 

c) 2.1.2.1.7.05.03 – Precatórios a Pagar – Terceiros. 

Essas contas têm como conta-corrente CNPJ, UG, IG ou 999. Caso a UG opte por controlar o 

saldo das contas pelo número do precatório, deverá cadastrar uma inscrição genérica, do tipo “PR – 

PRECATÓRIO”, por meio da transação ATUGENER.            

Para o registro de precatórios, tanto anteriores a 05/05/2000, quanto a partir de 05/05/2000, 

deve ser utilizado o evento 54.0.658, mesmo que não haja dotação orçamentária prevista.              

Havendo autorização orçamentária para a realização da despesa deverão ser utilizados ainda os 

eventos 51.0.059, 51.0.123, 51.0.126 ou 51.0.343, conforme o caso, e baixarão os saldos das contas 

citadas no item 1.7.1. 

Para registro da liquidação da despesa deverão ser utilizados os eventos na nota de lançamento, 

conforme o caso: 

ü Para despesas com precatórios de pessoal, utilizar o evento 51.0.343 e o evento 52.0.294; 

ü Para despesas com precatórios de fornecedores e terceiros utilizar os eventos 51.0.059, 51.0.123 

ou 51.0.126, conjugados  com o evento 52.0.282.  

Para  o  pagamento  das  despesas  com  Precatórios deverão ser utilizados na OB os seguintes 

eventos: 

ü Precatórios de Pessoal  - 53.0.367.  

ü Precatórios de outras despesas correntes e de capital – 53.0.382. 

ü Poderão ser utilizados também os eventos 51.0.059, 51.0.123, 51.0.126 e 51.0.343 , quando da 

utilização do evento 51.0.059, na OB, utilizar também o evento 80.0.508 para pagamento entre UG.   

Em todos os casos o evento de contrapartida na OB será 56.0.600. 

Obs.: O Setor Financeiro deve trabalhar em sintonia com o Recursos Humanos, no sentido de antes 

da inclusão de qualquer despesa extra na folha de pagamento verificar junto ao Setor Financeiro se há 

Recurso Orçamentário Disponível. 

1.8 Rotinas de Apropriação dos rendimentos do PIS/PASEP - Conforme Manual  

SIAFI Código 02.11.06. 

                                                                                
Os procedimentos de registro da movimentação dos recursos provenientes dos rendimentos do 

PIS/PASEP, pagos através da Conta Única, obedecem ao disposto no quadro abaixo: 

        
Procedimentos UG Emitente UG Favorecida Documento Evento 

1. Transferência dos recursos 
recebidos para as UG pagadoras dos 
rendimentos. 

OSPF UG pagadora NL 56.0.611 
70.0.796 

 
2. Apropriação dos rendimentos do 
PIS/PASEP com base na Folha de 
Pagamento. 

UG pagadora - NL 52.0.299 
70.0.796 

3. Pagamento da Folha UG pagadora - OB 53.0.399 
56.0.600 
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4. Devolução dos Rendimentos do 
PIS/PASEP não utilizados pelas UG 
pagadoras. 

UG pagadora OSPF NL 70.0.796 
56.0.610 

(*)  As  UG  que  receberam  recursos  na Conta Única para pagamento do PASEP deverão observar o 
seguinte:                                                             

a) Transferência para UG pagadora  : emitir  OB  com  o evento 70.0.796 (sem o uso do evento de 
limite de saque).                                                                           

b) Pagamento do PASEP  : emitir  OB  com  o evento 70.0.796 (sem o uso do evento de limite de 
saque) 

 

15.2 Consignações e Obrigações a Recolher/Pagar 
 

Conforme Manual SIAFI – 02.12.06 – Item 3.1.1 
 

As UG devem observar as contas contábeis que representem consignações e obrigações a serem 

recolhidas/pagas dentro do mês e que só podem ter saldos em determinadas ocasiões, especialmente por 

conta da apropriação da folha de pagamento. Para isso a UG deve consultar a transação BALANCETE a 

partir da conta 2.1.1.1.0.00.00 – CONSIGNAÇÕES ate a 2.1.2.9.0.00.00 – OUTRAS OBRIGAÇÕES, 

verificando que a UG tem que recolher/pagar a terceiros. 

Principais CONSIGNAÇÕES: 

a) 2.1.1.1.1.01.00 – PSS – Vencimentos e vantagens (parcela do servidor); 

b) 2.1.1.1.1.02.00 – INSS – Celetistas (parcela do empregado) 

c) 2.1.1.1.1.03.00 – INSS – Serviços de Terceiros (parcela do prestador de serviços); 

d) 2.1.1.1.2.00.00 – Pensão Alimentícia; 

e) 2.1.1.1.3.01.00 – IRRF (parcela do servidor, empregado ou prestador de serviços); 

f) 2.1.1.1.9.00.00 – Outros Consignatórios; 

g) 2.1.1.2.3.01.00 – Recursos do Tesouro Nacional (DARF ou GRPS a emitir); 

 

Principais OBRIGAÇÕES: 

a) 2.1.2.1.1.01.00 – Fornecedores do Exercício; 

b) 2.1.2.1.2.01.00  – Pessoal a Pagar do Exercício; 

c) 2.1.2.1.3.01.00  – INSS – Contribuição Sobre Salários;  

d) 2.1.2.1.3.02.00  – INSS – Contribuições s/ Serviços de Terceiros. 

e) 2.1.2.1.3.09.00  – PSSS – Contribuição s/ vencimentos e vantagens  
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Capítulo 16 
 

 DIÁRIAS 
 

Base legal : 

Lei 8.112, decreto 71.733/73,  343/93 e 34.643/2000. 

IN/STN N. 05, de 06 de novembro de 1996. 
 

1- Definição: cobertura de despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com 

servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter 

eventual ou transitório, entendido como sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o 

servidor tiver exercício em caráter permanente. (pessoal civil, militar e colaborador eventual). 

 

2- Direito: 
 

O servidor fará jus a percepção de diárias correspondentes aos dias de deslocamento e somente 

a metade do valor da diária nos seguintes cacos 

a) quando do afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia do retorno a sede; 

c)  quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada, em próprio da Fazenda Nacional ou 

de outro órgão ou entidade da administração Pública ; e 

d) quando designado para compor equipe de apoio as viagens do Presidente ou Vice-Presidente 

da República. 

 

3 -Concessão: 
 

Autoridade proponente do afastamento do servidor deverá descrever o serviço a ser executado 

fora da sede, de forma clara e objetiva, evitando termos vagos e abrangentes de modo permitir que a 

autoridade superior conheça especificamente, a natureza e finalidade da missão para que possa julgar a 

conveniência ou não de sua autorização. 

As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas situações a  critérios da 

autoridade concedente. 

•   em casos de emergências, em que poderão ser processados no decorrer do afastamento; 

• quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderão se 

pagas parceladamente, a critério da administração. 

• quando o período de afastamento se estender ate exercício seguinte, a despesa recairá no 

exercício em que se iniciou. 

• as diárias serão concedida pelo dirigente de repartição a que estiver subordinado o servidor a 

quem aquele delegar competência. 

• as propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se a partir de Sexta feira 

bem como os que incluam sábado, Domingo e feriados, serão expressamente justificadas configurando a 

autorização do pagamento pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa. 

• nos casos em que o afastamento  se estender por tempo superior ao previsto, desde que  

autorizada sua prorrogação, o servidor fará jus, ainda, as diárias correspondentes ao período prorrogado. 
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São elemento essenciais do ato de concessão: 
 

a) nome; 

b) cargo ou função do proponente; 

c) nome cargo emprego ou função e matricula do servidor beneficiário; 

d) descrição objetiva do serviço a ser executado; 

e) período provável do afastamento; 

f) valor unitário, a quantidade de diárias e importância total a se paga. 

g) autorização de pagamento pelo ordenador de despesas. 

 
Restituições: artigo 8º dec. 343/91 

 

Serão restituídas pelo servidor, em cinco dias contados da data do retorno a sede originária de 

serviço, as  diárias recebidas em excesso. 

Serão restituídas na sua totalidade quando recebidas pelo servidor e  por qualquer circunstância, 

não ocorrer o afastamento. 

 
Tipos de Diárias: 
 

Elemento de 
Despesa 

Modalidade 

3.3.9.0.14.14 Diárias no País  

3.3.9.0.14.16 Diárias no Exterior 

3.3.9.0.36.02  Diárias a Colaboradores Eventuais no País  

3.3.9.0.36.03  Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior 

 
4.Descontos dos Auxílios-Alimentação /Transporte nas Diárias                                                                                                                                      

                                                                               
Tendo em vista o que dispõe o parágrafo 8. do artigo 22, da Lei n. 8.460 (alteração dada pelo 

artigo 3. da MP n. 1.573, de 03/06/97) e, o  parágrafo 2. do artigo 5. da MP n. 1.783, de 14/12/98,  que  

estabelecem  a obrigatoriedade dos  gestores  públicos  efetuarem, no  pagamento  das  diárias,  os 

descontos do  auxílio-alimentação  e  do  auxílio-transporte  recebidos  pelo  servidor/funcionário, 

evitando  assim,  o  pagamento em duplicidade  desses benefícios, orientamos o seguinte:                                                        

                                                                               
4.1. Desconto do Auxílio-Alimentação quando do Pagamento de Diárias         

                                                                               
a) Para apropriar as despesas com diárias emitir NL evento - 51.0.092 (quando se tratar de 

pessoal civil);                                                                                    

b) em qualquer dos casos, pelo valor líquido ou seja, o valor total  constante no PCD - Pedido de 

Concessão  de  Diárias,  deduzido  do  valor  referente  do AUXÍLIO- alimentação, que também constará 

no referido PCD.                      

                                                                               
4.2. Desconto do Auxílio-Transporte quando do Pagamento de Diárias          
                                                                               

Para  efetuar  o  pagamento de diárias as UG devem proceder :                        

O  desconto no valor da diária deverá ser do valor líquido, ou seja, da diferença entre a parte 

paga pelo Órgão do Servidor e o pago por este;      

 o  desconto  deverá  ser  indicado  na  PCD - Pedido de Concessão de Diárias, efetuado no 
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momento da concessão da diária.                           

                                                                          
5.  Contabilização 
 

A contabilização da apropriação da despesa com diárias será registrada por meio de Nota de 

Lançamento – NL, as diárias podem ser classificadas como diárias no país, no exterior e a colaboradores 

eventuais. 

A contabilização e pagamento é de competência do Setor Financeiro/Contábil, conforme exemplo 

abaixo: 

Diárias Pessoal Civil – NL de apropriação 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.092 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.14.yy  X 
52.0.316 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.14.yy 2.1.2.1.9.60.01 X 

 
Diárias Colaborador Eventual   – NL de apropriação     

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.118 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.36.yy  X 
52.0.316 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.36.yy 2.1.2.1.9.60.01 X 

 
Pagamento Pessoal Civil – Ordem Bancária 
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
53.0.416 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.14.yy 2.1.2.1.9.60.01 X 
56.0.600 2003nexxxxxx    X 

 
Pagamento Colaborador Eventual – Ordem Bancária 
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
53.0.416 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.36.02 2.1.2.1.9.60.01 X 
56.0.600 2003nexxxxxx    X 

 
Nos casos de Devolução do saldo de Diárias deverá ser criado um código de depósito através da 

transação >ATUCODDEP e no campo depositante incluir o CPF do depositante para posterior 

identificação do depósito.  

Exemplo: Devolução de Diárias de Pessoal Civil – Nota de Lançamento 
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.5.092 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.14.14  X 

 
Exemplo: Devolução de Diárias de Colaborador Eventual – Nota de Lançamento 
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.5.085 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.36.02  X 

 

Decreto 3.643/2000 

Anexo I  

Valor da Indenização de Diárias aos Servidores Públicos 

Civis da União no País 

(Art. 58 da Lei nº 8.112/90, art. 16 da Lei nº 8.216/91 e art. 15 da Lei n° 8.270/91) 
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Classificação do Cargo, 
Emprego e Função 

Valor 
diárias em 

R$ 

Acréscimo 

50% 

Acréscimo 

70 % 

Acréscimo 

80% 

Acréscimo 

90% 

A) – Cargos de 
Natureza 
Especial, DAS-6 
e CD-1; e 
- Presidentes, 
Diretores e 
FDS-1 do 
BACEN. 

98,86 148,29 168,86 177,94 187,83 

B) - DAS-5, DAS-4, DAS-3, CD-
2, CD-3 e CD-4; 

- FDE-1, FDE-2, 
FDT-1, FCA-1, 
FCA-2, FCA-3; 
e 
- Cargos 
Comissionados 
Temporários do 
BACEN. 

82,47 123,70 140,19 148,44 156,69 

C) - DAS-2 e 
DAS-1;  
- FDO-1, FCA-4 
e FCA-5 do 
BACEN; e 
- Cargos de 
Nível Superior. 

68,72 103,08 116,82 123,69 130,56 

D) - FG-1, FG-
2, FG-3 e GR; 
- FST-1, FST-2 
e FST-3 do 
BACEN; e 
- Cargos de 
Nível Médio 
(BACEN), de 
Nível 
Intermediário e 
de Nível 
Auxiliar. 

57,28 85,92 97,37 103,10 108,83 

E) – 
Indenização de 
que trata o art. 
16 da Lei nº 
8.216/91, 
alterado pelo 
art. 15 da Lei 
nº 8.270/91. 

17,46     

 

O valor da diária dos grupos "A", "B", "C" e "D" será acrescido da importância correspondente a: 
% LOCAIS 

90%  Nos deslocamentos para as cidades de Brasília-DF e Manaus-AM. 

80% Nos deslocamentos para as cidades de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Recife-PE, Belo 
Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Belém-PA, Fortaleza-CE e Salvador-BA. 
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70% Nos deslocamentos para as demais capitais dos Estados. 

50% Nos deslocamentos para as cidades (zonas urbanas) enumeradas na Instrução 
Normativa MARE nº 9, de 30 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União 
de 31 de dezembro de 1998 (com mais de 200.000 mil habitantes). 

 

 

ANEXO III  

A - Valores de Diárias no Exterior  

 

 
 
 

GRUPOS/PAÍSES Classe 
I 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

A Afeganistão, Albânia, Argélia, Armênia, 
Bangladesh, Belize, Benin, Bolívia, Botsuana, 
Burkina-Fasso, Burundi, Butão, Cabo Verde, 
Camarões, Chade, Comores, Congo, Costa do 
Marfim, Dominica, El Salvador, Equador, Eritréia, 
Etiópia, Fiji, Filipinas, Gâmbia, Granada, 
Guatemala, Guiana, Guiné-Conacri, Guiné-
Equatorial, Haiti, Honduras, Ilhas Marshall, Irã, 
Kiribati, Laos, Lesoto, Líbano, Libéria, 
Madagáscar, Malauí, Malí, Malta, Mauritânia, 
Micronésia, Moldávia, Mongólia, Mianmar, Nauru, 
Nepal, Nicarágua, Níger, Palau, Papua Nova 
Guiné, Paquistão, Paraguai, Quirguistão, Rep. 
Centro Africana, Rep. Democrática do Congo, 
Salomão, Samoa, São Cristovão e Névis, São 
Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadinas, Serra 
Leoa, Sri Lanka, Suazilândia, Suriname, 
Tadjiquistão, Tanzânia, Togo, Tonga, Trinidad e 
Tobago, Tunísia, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 
Zâmbia, Zimbábue. 

220 200 190 180 170 

B 
  
  
  
  

África do Sul, Angola, Antígua e Barbuda, 
Argentina, Austrália, Azerbaidjão, Barbados, 
Belarus, Bósnia-Herzegóvina, Bulgária, Camboja, 
Cazaquistão, Chile, Chipre, Colômbia, Coréia do 
Norte, Costa Rica, Croácia, Cuba, Djibuti, Egito, 
Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Gabão, Gana, 
Geórgia, Guiné Bissau, Hungria, Iêmen, Índia, 
Indonésia, Iraque, Islândia, Iugoslávia, Jamaica, 
Jordânia, Letônia, Líbia, Lituânia, Macedônia, 
Malásia, Marrocos, México, Moçambique, Namíbia, 
Nigéria, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Polônia, 
Quênia, Rep. Dominicana, Romênia, Ruanda, 
Santa Lúcia, Senegal, Síria, Somália, Sudão, 
Tailândia, Timor Leste, Turcomenistão, Turquia, 
Ucrânia, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã.

300 280 270 260 250 

C Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Áustria, 
Barein, Bélgica, Brunei, Canadá, Catar, Cingapura, 
China, Coréia do Sul, Dinamarca, Emirados 
Árabes, Espanha, Estados Unidos da América, 
Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Israel, Itália, 
Kuaite, Liechtenstein, Luxemburgo, Maldivas, 
Maurício, Noruega, Omã, Países Baixos, Portugal, 
Reino Unido, República Tcheca, Rússia, San 
Marino, Seichelles, Suécia, Suíça, Taiwan. 

350 330 320 310 300 

D Bahamas, Hong Kong, Japão, Mônaco 460 420 390 370 350 
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B - Classes 

 

 
CLASSE 

CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO, POSTO OU GRADUAÇÃO 

  
I A - Ministros de Estado, Titulares de Representações Diplomáticas 

Brasileiras, Secretários de Estado, Observador Parlamentar, Ministro de 1ª 
Classe da Carreira Diplomata, Cargos em Comissão de Natureza Especial, 
DAS-6 e CD-1, Presidente, Diretores e FDS-1 do BACEN, Presidente de 
Empresas Estatais, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e 
Fundação sob supervisão Ministerial.  

B - Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Almirante-de-
Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro.  

II A - Cargos em Comissão DAS-5 e CD-2, FDE-1, FCA-1 e Cargos 
Comissionados Temporários do BACEN, Ministro de 2ª Classe da Carreira 
Diplomata, Diretor de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e 
Fundação sob supervisão Ministerial. 

B - Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro, Contra-
Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro. 

III A - Conselheiro e Secretário da Carreira de Diplomata, Chefes de 
Delegação Governamental, Cargos em Comissão DAS-4, DAS-3, CD-3 e 
CD-4, FDE-2, FDT-1, FCA-2, FCA-3 ou nível hierárquico equivalente nas 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações sob 
supervisão Ministerial. 

B - Oficial Superior. 
IV A - Oficial-de-Chancelaria, Titular de Vice-Consulado de Carreira, 

Delegado e Assessor em Delegação Governamental, Cargo em Comissão 
DAS-2, DAS-1, FDO-1, FCA-4, FCA-5 e cargos de Analista e Procurador do 
BACEN ou de nível equivalente nas Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações sob supervisão ministerial e ocupante de 
cargo ou emprego de nível superior. 

B - Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-
Oficial. 

 
 
V 

A - Assistente de Chancelaria, Técnico de suporte e demais cargos comissionados 
do BACEN e ocupante de qualquer outro cargo ou emprego. 

B - Aspirante e Cadete, Suboficial e Subtenente, Sargento, Aluno, Taifeiro, 
Cabo, Marinheiro, Soldado, Grumete, Recruta e Aprendiz-Marinheiro. 
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Capítulo 17 

 
MATERIAL DE CONSUMO– 3390.30 

 
 

Definição: 

Material de consumo é aquele que em razão de seu uso correntes perde normalmente a sua 

identidade física/e ou tem sua utilização limitada a dois anos (lei4320/64). 

Legislação: Lei 4320/64, Lei 8666/93, IN 306/2003/SRF/MF , IN/STN nº 05/96 

Fases da Aquisição 

Empenho das Despesas – quando a emissão do empenho - NE utilizando o evento de máquina 

pertencente à classe de 40.0.XXX. 

Quando tratar de aquisição com Vinculação a Contrato – após a emissão do empenho e da 

formalização do contrato a UG deverá registrar a entrada através da emissão da Nota de Lançamento – 

NL com utilização do evento da classe 54.0.404. 

Liquidação da despesa – no momento do recebimento dos bens pela UG efetuará o registro da 

entrada através da emissão da Nota de Lançamento – NL com utilização dos eventos das classes 

51.0.xxx e 52.0.xxx. 

Pagamento da despesa - No momento do pagamento do fornecedor pela UG, deverá emitir a 

Ordem Bancária – OB com a utilização dos eventos das classes 53.0.xxx , 52.0.xxx e 56.0.xxx, com 

vinculação de pagamento. 

 

Classificação: (de acordo com a Portaria Ministerial n°. 163 de 4/05/2001) MTO-2 

Despesas com álcool automotivo; g asolina automotiva; dísel engarrafado, outros combustíveis e 

lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; 

alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas;  

gêneros  de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; materiais de manobra e 

patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; 

material de cama e mesa , copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de 

processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões;material fotográfico 

e filmagem; material para instalação elétrica; eletrônica; material para manutenção; reposição e 

aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para 

telecomunicações, vestuário, fardamento, tecido, e aviamento, material de acondicionamento e 

embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e 

motores de navios e esquadra; explosivos e munições e outros materiais de uso não-duradouro. 

Classificação  e Contabilização  quanto a Incorporação, segundo a forma de aquisição 

I -  Orçamentária - quando a incorporação for adquirida com o empenho do próprio exercício. 

II -  Extra Orçamentária  -  quando a incorporação no Almoxarifado for adquirida com os  

empenhos de  exercícios anteriores- (inscritos em Restos a Pagar Processados ou não processados ou  

com  Despesas de Exercícios Anteriores). 

Cabe neste tópico, registrar o disposto na IN 205 de 13/04/88 e Decreto 99658 de 30 de outubro 
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de 1990, da aquisição do material: 

Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local 

previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda a 

conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o 

mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais 

designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no 

almoxarifado. 

  
I - Classificação Orçamentária: 

Abaixo, serão demonstradas situações referentes à aquisição por meio de compra: 

a) Material de Consumo Almoxarifado – para  a outra UG do mesmo Órgão, aquisição feita 

diretamente pelo fornecedor, a vista do documento  registrar através da nl. 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o evento 54.0404 - Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.055 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 
OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos  

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.054 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 

b) Material de Consumo Distribuição  para  Outra UG do mesmo Órgão, aquisição material de 

distribuição recebidos por outra UG não vinculada a contrato, registrar por meio de NL. 

1- Sem vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o evento 51.0.053 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.053 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 
OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 

c) Material de Consumo para Estoque Interno 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o evento 54.0404 

Pelo Registro 

Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG do 

contratado e no campo valor, o valor total do contrato               

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.102 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 
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CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos  

Apropriação 

Evento Inscr1 Insc2 Clas. Conta1 Class2 Valor 

51.0.102 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

d) Material de Consumo Interno para Estoque de Distribuição 

1- Com vinculação a Contrato - registrar o a assinatura do contrato conforme item a acima, e a 

incorporação por meio de NL utilizando  os    eventos conforme abaixo: 

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Clas. Conta1 Class2 Valor 

51.0.104 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar  a apropriação  por meio  de  NL utilizando  os    eventos 

conforme abaixo:  

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.xxx 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

e) Material de Consumo Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o evento 54.0404 

Pelo Registro 

Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG do 

contratado e no campo valor, o valor total do contrato               

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  X 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.103 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 
CONCONTA 
2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos  
Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.103 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

f) Material de Consumo Importação em Andamento  

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando  o    evento 54.0404. 

Pelo Registro 

Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG do 

contratado e no campo valor, o valor total do contrato               

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 
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54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.193 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Class 2 Valor 

51.0.105 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

Apropriação sem vínculo a contrato com controle de compensação - destina a despesas de 

aquisição de materiais de consumo no exterior 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Class 2 Valor 

51.0.193 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

g) Material de Consumo Controlado Como Uso Duradouro 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando  o    evento 54.0404 

Pelo Registro 

Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG do 

contratado e no campo valor, o valor total do contrato               

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 

Apropriação 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.106 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.106 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

h) Material de Consumo com Concessão de Suprimento de Fundo 

1- registrar através da NL utilizando  o    evento 51.0.116 

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.116 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.96  X 
Obs: classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 

i) Material de Consumo adquirido com Natureza de Exercícios Anteriores para estoque 
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imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o  evento 54.0404 

Pelo Registro 

Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG do 

contratado e no campo valor, o valor total do contrato               

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 
54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.121 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.120 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

j) - Material de Consumo Medicamentos destinados para Estoque de Distribuição 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o  evento 54.0404 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.206 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.205 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

l) Material De  Consumo Medicamentos Destinados Com Consumo Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o  evento 54.0404 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.206 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.205 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 
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OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

m) - Material de Medicamentos de  Exercício Anterior 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o  evento 54.0404 

Pelo Registro 

Registrar  por meio  de Nota de lançamento (NL) indicando no Campo favorecido o CNPJ/CPF/IG/UG do 

contratado e no campo valor, o valor total do contrato              

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

54.0.404 CNPJ/CPF/IG/UG  1.9.9.7.2.04.00  XXX 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.208 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

51.0.207 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

II – Extra-Orçamentária – Por aquisição de Restos a Pagar 

a) Material de Consumo Almoxarifado – para  a outra UG do mesmo Órgão, aquisição feita 

diretamente pelo fornecedor, a vista do documento  registrar através da nl. 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o evento 54.0404 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

51.0.055 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.214 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 
OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos  

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.054 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 

b) Material de Consumo Distribuição  para  a Outra UG do mesmo Órgão, aquisição material de 

distribuição recebidos por outra UG não vinculada a contrato, registrar por meio de NL. 

1- Sem vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o evento 51.0.053 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.053 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 
OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA. 
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c) Material de Consumo para Estoque Interno 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.102 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos  

Apropriação 

Evento Inscr1 Insc2 Clas. Conta1 Class2 Valor 

61.0.102 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

d) Material de Consumo Interno para Estoque de Distribuição 

1- Com vinculação a Contrato - registrar o a assinatura do contrato conforme item a acima, e a 

incorporação por meio de NL utilizando  os    eventos conforme abaixo: 

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Clas. Conta1 Class2 Valor 

61.0.104 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar  a apropriação  por meio  de  NL utilizando  os    eventos 

conforme abaixo:  

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.xxx 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

e) Material De Consumo Imediato 

1- Com vinculação a Contrato – registrara apropriação por meio de NL utilizando os eventos: 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.103 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os eventos:  

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.103 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

f) Material de Consumo Importação em Andamento  

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando  os   eventos  

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 

61.0.193 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 
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OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos: 

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Class 2 Valor 

61.0.105 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

Apropriação sem vínculo a contrato com controle de compensação - destina a despesas de 

aquisição de materiais de consumo no exterior 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Class 2 Valor 

61.0.193 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.01.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

g) Material De Consumo Controlado Como Uso Duradouro 

1- Com vinculação a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando  os    eventos: 

Apropriação 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.106 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.106 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, 

i) Material de Consumo adquirido com Natureza de Exercícios Anteriores para Estoque 

Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os   

Apropriação 

Evento Inscrição1 Inscrição2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.121 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de  NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.120 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

j) - Material de Consumo Medicamentos destinados para Estoque de Distribuição 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando os  eventos:  

Apropriação 
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Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.206 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas,  transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.205 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas 

i) Material De Consumo Medicamentos Destinados Com Consumo Imediato 

1) Com vinculação a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os  eventos: 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.206 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar a apropriação por meio de NL utilizando os eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.205 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy  X 
52.0.244 2002nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

h) - Material de Medicamentos de  Exercício Anterior 

1- Com vinculação a Contrato - registrar por meio de NL utilizando o  evento 54.0404 

Apropriação 

Evento Inscr 1 Inscr 2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.208 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:Classificação Contábil 1 Será De Acordo Com A Classificação Contábil Do Plano De Contas, 

Transação CONCONTA 

2- Sem vínculo a Contrato - Registrar A Apropriação Por Meio De NL Utilizando Os Eventos.  

Apropriação 

Evento Inscr1 Inscr2 Classificação1 Classificação2 Valor 

61.0.207 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30yy  X 
52.0.244 2003nexxxxxx  3.3.3.9.0.30.yy 2.1.2.1.1.02.00 X 

OBS:classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas. 

III- Outras Incorporações Extraorçamentárias 

Abaixo serão exemplificadas situações que caracterizem a incorporação/desincorporação 

do patrimônio por doação, permuta, transferência ou produção interna, conforme disciplina a IN Nº 205 

da Secretaria de Administração Pública de 13/04/88 e Decreto 99658 de 30 de outubro de 1990, para 

tanto alguns conceitos deverão ser esclarecidos: 

Distribuição: é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições, 
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podendo ocorrer da seguinte forma: 

Por pressão: entrega do material mediante tabelas de provisão previamente 

estabelecidas pelo setor competente e em épocas fixadas e independentes de qualquer solicitação pelo 

usuário; 

Requisição: é o processo mais comum, pelo qual se entrega o material ao usuário mediante 

apresentação de uma requisição, pedido de material de uso interno no órgão ou entidade. 

Transferência – modalidade de movimentação de material, com troca de responsabilidade, de 

uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou entidade; 

1) Entrada de Material de consumo no estoque interno recebido diretamente do 

fornecedor, cujo empenho e pagamento pertence à outra UG do mesmo órgão. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.443 
Estoque de Distribuição 54.0.446 
Estoque de Medicamento 54.0.252 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
IV - Baixa de Material de Consumo no Almoxarifado 

1) Transferência de Material de Consumo para Outra UG de qualquer Gestão à Vista do 

Documento de Saída. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.443 
Estoque de Distribuição 54.0.446 
Estoque de Medicamento 54.0.252 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

   

2) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por requisição, conforme RMA do mês. 
 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

3) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por doação, a vista do documento 

pertinente. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
4) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por perda (incêndios, enchentes, 

danificação por animais, perda de validade etc.   à vista do documento correspondente. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 
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5) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por quebra  de Estoque, conforme 

Informações em inventários. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
6) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por devolução a fornecedores, 

quando a aquisição ou recebimento tiver ocorrido no exercício, nos casos em que não houver 

possibilidade de troca pela especificação correta, deve-se anular a despesa. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 51.5.xxx 
Estoque de Distribuição 51.5.xxx 
Estoque de Medicamento 51.5.xxx 
De Uso Duradouro  xx.5.xxx 
Consumo Imediato xx.5.xxx 

 
7) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por devolução a fornecedores, 

quando da aquisição ou recebimento tiver ocorrido em  exercícios anteriores, nos casos em 

que não houver possibilidade de troca pela especificação correta 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.464 
Estoque de Distribuição 54.0.974 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
8) Saída de material de consumo do Almoxarifado, por alienação. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.464 
Estoque de Distribuição 54.0.974 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 
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Capítulo 18 
 
 

MATERIAL  PERMANENTE 4490.52 - RMB   
 
 
Definição 
 

Material Permanente é aquele que em razão de seu  uso corrente não perde  normalmente a sua 

identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem e/ou tem sua durabilidade superior a dois anos 

(lei 4320/64). 

Legislação: Lei 4.320/64, Lei 8.666/93, IN 23/2001/SRF/MF e IN/STN nº 05/96. 
 
Transações 
 
      SISTEMA SIAFI - NE,  CONNE , OB, CONOB, DARF,  CONCREDOR 

      SISTEMA SIASG – SISCON, SIDEC e SIREC 

 
Na classificação da despesa orçamentária serão adotados os seguintes parâmetros excludentes, 

tomados em conjunto, para a  identificação do material permanente:                                                                                                                                   

  a) Durabilidade, quando o material em uso normal perde  ou  tem reduzido  as suas    condições 

de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;                                                                                        

b) Fragilidade,  cuja  estrutura  esteja  sujeita  a  modificação,   por   ser quebradiço ou 

deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;                                                                                                                                       

c) Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas)  ou que se deteriora ou 

perde sua característica normal de uso; 

d) Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado 

sem prejuízo das características do principal; e               

e) Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação.  

 
Classificação: de acordo com a Portaria Ministerial n° (163 de 4/05/2001) MTO-2 

 
 Aeronaves e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, 

odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; bandeiras, 

flâmulas e insígnias; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e 

patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e 

artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e utensílios de 

escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, 

rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; 

semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários 

Classificação - Quanto a Forma de Aquisição: 
 

a) Com Vinculação a Contrato 

b) Sem Vinculação a Contrato 

 
Classificação - Quanto à incorporação ao Almoxarifado – RMB 
 

a) Incorporação  Orçamentária- quando a incorporação for adquirida com o empenho do próprio 

exercício. 
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b) Incorporação Extra Orçamentária do RMB -  quando a incorporação no Almoxarifado for adquirida 

com o empenho de  exercícios anteriores - (inscritos em Restos a Pagar Processados ou não processados 

ou  com  Despesas de Exercícios Anteriores) 

c) Outras Incorporações Extra Orçamentárias - quando as incorporações no Almoxarifado foram 

adquiridas por doações.  

 
Fases da Aquisição 

 
a) Empenho da Despesa –  quando a emissão do empenho - NE utilizando o evento de máquina 

pertencente à classe  40.0.xxx.. 

b) Quando tratar de aquisição com Vinculação a Contrato – após a emissão do empenho e da 

formalização do contrato a UG a deverá registrar a   entrada  através da emissão da Nota de Lançamento 

– NL com utilização do evento da classe 54.0.404. 

c) Liquidação da despesa –  no momento do recebimento dos bens pela UG  registrará a   entrada  

através da emissão da Nota de Lançamento – NL com utilização dos eventos das classes 51.0.xxx e 

52.0.xxx. apropriação de fornecedor. 

d) Liquidação e pagamento concomitante – A UG  registrará a   entrada  através da emissão da 

ordem Bancária – OB com utilização dos eventos das classes 51.0.xxx de acordo com tipo de aquisição 

mais 52.0.xxx apropriação das retenções Tributárias, e evento de 56.0.000 limite de vinculação de 

pagamento. 

e) Pagamento da despesa -  No momento do pagamento do fornecedor pela UG, a mesma emitirá a 

Ordem Bancária – OB com a utilização dos eventos das classes 53.0.314 e 56.0.600, limite de 

vinculação de pagamento. 

 Classificação e Contabilização quanto Incorporação, segundo a forma de aquisição. 

I- Orçamentária: 

Material Permanente Entregue a Outra UG do mesmo Órgão, diretamente pelo fornecedor, à  

vista do documento. 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.057 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.214. 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar através de NL utilizando o evento 51.0.056 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.214. 

Material  Permanente em Poder de Terceiros  

1-  registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.141 e classificação contábil 1 será de 

acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação CONCONTA, mais  a apropriação do 

fornecedor com o evento 52.0.214. 

Equipamentos e Materiais Permanentes (Importação em Andamento) 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.143 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.214. 

2- Sem vínculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.144 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.214. 
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 Material Permanente - Importação em Andamento 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.193 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.203 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material Permanente Controlado como Uso Duradouro 

 1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material Permanente com concessão de Suprimento de Fundo 

 1-  registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.098 e classificação contábil 1 será de 

acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação CONCONTA. 

Material Permanente adquirido com natureza de Exercícios Anteriores para Estoque Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.148 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.121 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material  Permanente - Medicamentos Destinados para Estoque de Distribuição 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.206 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.205 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material Permanente Consumo Medicamentos Destinados com Consumo Imediato 

B – Extraorçamentária – por aquisição de Restos a Pagar 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.206 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.205 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Materiais para Estoque Interno, a Ser Recebido por Outra UG Diretamente do Fornecedor 

-  registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.054 e classificação contábil 1 será de acordo 

com a classificação contábil do plano de contas, transação CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor 

com o evento 52.0.XXX. 
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 Material Permanente para Estoque Interno   

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material de Permanente Interno 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.102 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 51.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material Permanente Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.103 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

 Material  Permanente Importação em andamento 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.193 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.203 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material  Permanente  Controlado como Uso Duradouro 

 1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.106 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.XXX e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material Permanente adquirido com natureza de Exercícios Anteriores para Estoque Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.112 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.121 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

 Material Permanente  Medicamentos Destinados para Estoque de Distribuição 
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1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.206 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.205 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

Material Permanente  Medicamentos Destinados com Consumo Imediato 

1- Com vinculação a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.112 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

2- Sem vinculo a Contrato - registrar através de NL utilizando  o    evento 61.0.121 e 

classificação contábil 1 será de acordo com a classificação contábil do plano de contas, transação 

CONCONTA, mais  a apropriação do fornecedor com o evento 52.0.XXX. 

C- Outras Incorporações Extraorçamentárias 

1) Entrada de Material Permanente  no estoque interno recebido diretamente do fornecedor, 

cujo empenho e pagamento pertence à outra UG do mesmo órgão. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.443 
Estoque de Distribuição 54.0.446 
Estoque de Medicamento 54.0.252 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 

D - Baixa de Material Permanente no Almoxarifado 

 
1) Transferência de Material de Consumo para Outra UG de qualquer Gestão à vista do 

documento de saída.   

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.443 
Estoque de Distribuição 54.0.446 
Estoque de Medicamento 54.0.252 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 

2) Saída de Material Permanente do Almoxarifado, por requisição, conforme RMA do mês 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
 
3) Saída de Material Permanente do Almoxarifado, por doação, a vista do documento 

pertinente 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 
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4) Saída de Material Permanente do Almoxarifado, por perda (incêndios, enchentes, 

danificação por animais, perda de validade etc.) à vista do documento correspondente. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
5) Saída de Material Permanente do Almoxarifado, por quebra  de Estoque, conf. Informações 

em inventários 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.445 
Estoque de Distribuição 54.0.945 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
 
6) Saída de Material Permanente  do Almoxarifado, por devolução a fornecedores, quando a 

aquisição ou recebimento tiver ocorrido no exercício, nos casos em que não houver 

possibilidade de troca pela especificação correta, deve-se anular a despesas 

Despesa Evento 
Estoque Interno 51.5. 
Estoque de Distribuição 51.5. 
Estoque de Medicamento 51.5. 
De Uso Duradouro  xx.5.xxx 
Consumo Imediato xx.5.xxx 

 
 
7) Saída de Material Permanente do Almoxarifado, por devolução a fornecedores, quando a 

aquisição ou recebimento tiver ocorrido em exercícios anteriores, nos casos em que não 

houver possibilidade de troca pela especificação correta 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.464 
Estoque de Distribuição 54.0.974 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
8) Saída de Material de Consumo do Almoxarifado, por alienação. 

Despesa Evento 
Estoque Interno 54.0.464 
Estoque de Distribuição 54.0.974 
Estoque de Medicamento 54.0.506 
De Uso Duradouro  xx.0.xxx 
Consumo Imediato xx.0.xxx 

 
Desincorporações (Saídas do Almoxarifado – RMB) 

1. Distribuição de Bens Móveis do almoxarifado para o patrimônio da própria UG.  

Evento 54.0.411. 

2. Transferência de Material Permanente do Imobilizado para outra UG. 

Evento 54.0.450 
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3.Baixa de Bens Móveis por doação 

Evento 54.0.452 

4. Transferência de Bens Móveis do Imobilizado para Bens Móveis a Alienar. 

Evento 54.0.453 

5. Baixa de Bens Móveis Inservíveis , Imprestáveis e outros. 

54.0.597 

6. Baixa de Bens Móveis por Perda 

Evento 54.0.660 

7. Baixa de Bens Móveis por Permuta 

Evento 54.0.749 

8. Cessão de Bens Móveis em Regime de Comodato para outra UG. 

Evento 54.0.774, na devolução evento 54.5.774 

9. Transferência de saldo de Bens Móveis entre UG de Gestões diferentes 

Evento 54.0.783 

10. Baixa de Bens Móveis por Alienação pelo valor registrado no Ativo Permanente – Utilizar o 

evento 54.0.453 transferindo o saldo da conta Patrimônio para a conta Bens Imóveis a Alienar – 

evento 54.0.951. 
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Capítulo 19 

 
DESPESAS DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

33390.33.XX 
 

Definição: são despesas decorrentes da aquisição de passagens (aéreas, terrestres, marítimas 

ou fluviais) taxa de embarque, seguro, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas 

respectivas bagagens e mudança em objeto de serviço. 

Legislação Básica: Lei 8.666/1993 e IN 23/2001/MF/Receita Federal. 

Classificação: 

0101 – Passagens no País  

0102 – Passagens no Exterior 

Procedimento de Registros Contábeis: 

 
1) Pela apropriação da Despesa com passagens aéreas: 
 
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

510xxx 

520xxx 

    XXX 

XXX 

 
2) Pelo pagamento a contratada nos casos de empresas aéreas – OB: 
 
Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

530xxx 

520xxx 

520xxx 

560xxx 

    XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 
3) Pelo pagamento acima será gerado um Pré-darf, que deverá ser recolhido e DARF no máximo em 03 

dias. 

 

 
 
 
 

Legislação Básica: Lei 8.666/93 e IN 23/2001 – Receita Federal/MF/ME 

Classificação: Por contrato e Sem contrato 

Transações: > NL, OB, Predarf, DARF, CANOB e CONOB 

 
1.Contratação por contrato:  

A nota de empenho será efetuada primeiramente  no sistema SIASG e portanto deve ser 

confirmada no sistema SIAFI. 

2. Para registro do contrato:  

Deverá a UG registrar o instrumento formal de contrato, no sistema SIASG, no sistema de gestão 

de contratos. 

3. Para Publicação do Contrato: 

A publicação será efetuada pelo sistema SIASG. 

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros 
 

3390.37 – Locação de Mão-de-obra 
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4. Registro do contrato no sistema SIAFI - NL 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

540xxx     XXX 

 

5. Apropriação de liquidação da despesa - NL 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

510xxx 

520xxx 

    XXX 

XXX 

 
6. Pagamento da Despesa (será o valor líquido a pagar ao fornecedor) 
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

530xxx 

520xxx 

520xxx 

    XXX 

XXX 

XXX 

 
Regularização das Contas: 

1.1.1.1.2.01.02 – Conta única – Saldo Devedor 

Somente deverão ficar como saldo nessa conta os valores relativos aos recebidos como sub-

repasse para liquidação de Despesas de manutenção transferidos pelo FNS. 

1. Os depósitos recebidos nessa conta a título de recebidos a classificar deverão ser regularizados 

com o evento 55.0.558 com o evento 70.0.787. 

2.  1.1.2.1.5.09.00 – Recursos a receber 

6. 1.1.2.1.6.01.00 – Recursos a receber por transferência 

7. 2.1.2.1.1.12.00 – Recursos e Restos a Pagar a Receber 

8. 1.1.2.2.0.90.00 – Diversos Responsáveis 

9. 1.1.2.4.20.00- Adiantamentos a Pessoal – 54.0.227 e 54.0.029 

          10. 1.1.2.2.9.11.06 – Suprimento de Fundos não comprovados. 

 

Contas a serem analisadas 

11229.00.00 – Diversos Responsáveis – Os valores responsabilizados e recolhidos dentro do 

próprio podem ser baixados através de NL utilizando o evento 54.0.983, pelo setor de contabilidade 

analítica. 

Os valores responsabilizados que constam da tomada de contas ou da prestação de contas já 

encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, quando da regularização, isto é, recolhidos na forma da 

lei, podem ser baixados da mesma forma acima, entretanto o fato deve ser informado ao órgão setorial 

de contabilidade interna para que esta faça a devida comunicação ao TCU. 

Os valores responsabilizados, enquadrados na mesma situação acima, mas não recolhidos e 

especial, isto é, apenas justificados, somente poderão ser baixados após autorização do TCU. 
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Capítulo 20 

 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 3390.39 

 
 

Definição: são despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para Órgãos Públicos:   

assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica , gás, água e esgoto; serviços de  

comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; pedágio; locação de imóveis (inclusive 

despesas de condomínio e tributos à conta  do locatário, quando previstos no contrato de locação); 

locação de equipamentos e material permanente; conservação e adaptação de bens imóveis, seguros  em 

geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal);  serviços de asseio e higiene; serviços funerários  

com despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; despesas miúdas de pronto 

pagamento; vale  refeição; Auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de 

telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.  

 

Legislação Básica: Lei 8.666/1993 e IN 23/2001/MF/Receita Federal. 

Transação: NL, OB, PREDARF, DARF, CANOB e CONOB 

 
Prestação de Serviços com vinculação a Contratos 

 
a) Emissão do Empenho 

Na contratação de Serviços de Terceiros vinculado a termo formalizado de contrato, antes da 

assinatura do mesmo, tem que ser emitida a Nota de Empenho – NE, com a utilização de um evento 

pertencente à classe 40.1.XXX.. 

b) Apropriação da Despesa 

No momento do recebimento dos serviços pela Unidade Gestora, esta deve proceder ao registro 

do contrato, no sistema de compensação, por meio de Nota de Lançamento – NL, com a utilização de um 

evento pertencente à classe 54.0.XXX. 

c) Liquidação da Despesa 

No momento do recebimento dos serviços pela Unidade Gestora, esta deve proceder aos registros 

referentes à liquidação da despesa, pertencentes às classes 51.0.XXX e 52.0.XXX.. 

d) Pagamento da Despesa 

Para pagamento da despesa emitir Ordem Bancária – OB para crédito na conta do favorecido, 

com a utilização de um evento da classe 53.0.XXX. 

Prestação de Serviços sem vinculação a Contratos 

1) Emissão do Empenho 

Na contratação de serviços de terceiros, sem vinculação a termo formalizado de contrato, deverá 

ser emitida a Nota de Empenho – NE, com a utilização de um evento pertencente à classe 40.1.XXX. 

b) Registro do contrato:  

Deverá a UG registrar o instrumento formal de contrato, no sistema SIASG, no sistema de gestão 
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de contratos. 

c) Registro do contrato no sistema SIAFI - NL 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Classificação 1 Classificação 2 Valor 

54.0.404 CNPJ    XXX 

 

d) Publicação do Contrato: 

A publicação será efetuada pelo Sistema SIASG. SISCON, SIDEC e SIREC 

2) Liquidação da Despesa 

No momento do atesto dos serviços pela Unidade Gestora, a mesma deverá proceder os registros 

referentes à liquidação da despesa, emitindo uma Nota de Lançamento – NL, utilizando os eventos das 

classes 51.0.XXX e 52.0.XXX. 

3) Pagamento da Despesa  

Para pagamento emitir uma Ordem Bancária para crédito do favorecido, utilizando um evento da 

classe 53.0.XXX + 52.0.XXX, conforme código da Receita da Inscrição 1, gerando com este lançamento 

um Pré-darf que será transformado em Darf,  que deverá ser recolhido no máximo em até 03 dias . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



153 
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

Capítulo 21 

 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
Conceito 

São as despesas resultantes de compromissos assumidos, em exercícios anteriores àquele em 

que for ocorrer o pagamento, para as quais não existe empenho inscrito em Restos a Pagar porque foi 

cancelado ou não foi empenhado na época devida. 

Ocorrência: 

Poderão ser pagas, na rubrica de Despesas de Exercícios Anteriores, desde que autorizados pelo 

ordenador de despesa, os seguintes casos: 

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

próprios, com saldo suficiente para atende-las, mas não tenham sido processadas, na época própria, 

e o credor tenha cumprido a sua obrigação; 

- Os Restos a Pagar, com prescrição interrompida, ou seja, que tenham sido cancelados e o credor 

tenha cumprido sua obrigação; 

- Os compromissos, decorrentes de obrigações de pagamento, criados em virtude de lei e reconhecidos 

após o encerramento do exercício. 

Prescrição: 

 As dívidas de exercícios anteriores, que dependem de requerimento do favorecido, prescrevem 

em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que tiver dado origem ao respectivo direito. 

O início do período da dívida corresponde à data constante do fato gerador do direito, não sendo 

considerado, para a prescrição qüinqüenal, o tempo de tramitação burocrática e o de providências 

administrativas a que estiver sujeito o processo. 

Formulário de informações e despacho – Despesas de Exercícios Anteriores.
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Capítulo 22 

CONVÊNIOS 

 

De acordo com Manual SIAFI – Item 02.03.07 
 
Competência - IN/STN N. 05, de 06 de novembro de 1996. 
 
Legislação: Lei n. 4.320 de 17 de marco de 1964, Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993                                                   

Decreto n. 93.872 de 23 de dezembro de 1986,   Decreto-Lei n. 200 de 25/02/1967.               

 

Informações Gerais: 
 

Definição: 

Convênio é um instrumento de formalização que disciplina a transferência de recursos públicos. 

Os requisitos para celebração de um Convênio são: 

- Razões que justifiquem a celebração de um convênio; 

- Descrição completa do objeto a ser executado; 

- Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim; 

- Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida financeira 

do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento; 

- Cronograma de desembolso, dentre outros; 

- Apresentação, quando da formalização do convênio, pelo convenente, de relatórios de execução 

físico-financeira, bem como prestação de contas dos recursos recebidos; 

 

Conceitos: 

 

ü Convênios – instrumento, qualquer que seja designação, inclusive o Termo simplificado, visando 

a execução de programas de trabalho, projetos, atividades, ou realização de eventos de interesse 

recíproco, em regime de mútua cooperação; 

ü Concedente – Unidade da Administração, com personalidade jurídica de direito público ou 

privado, responsável pelas transferências dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos 

orçamentários, destinados a execução do objeto do convênio. 

ü Convenente – Órgão ou Entidade Pública, com personalidade jurídica de direito público ou 

privado, bem como organização particular, com que alguma Unidade da Administração pactua a execução 

de programa de trabalho, projeto, atividade, ou realização de evento, mediante a celebração de 

Convênio; 

ü Executor – Pessoa jurídica de direito público ou privado diretamente responsável pela execução 

do objeto do Convênio; 

ü Termo Aditivo – Instrumento jurídico que tenha por objetivo, mediante a concordância dos 

participes envolvidos, a modificação, ou prorrogação da vigência do convênio já celebrado, sendo, vedada 

a alteração da natureza do objeto conveniado e imperativa a ratificação das condições que 

permanecerem inalteradas. 
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No processo de execução dos Convênios devem ser observadas as seguintes vedações e 

exigências: 

 

- Não é permitido destinar recursos públicos na forma de Contribuições, Auxílios ou  Subvenções,  

as  instituições  privadas  cujas  atividades  tenham finalidade lucrativa; e                                                                 

- É  vedado  celebrar  Convênio,  efetuar  transferência,  ou  conceder benefícios   sob  qualquer  

modalidade, destinado  a  órgão  ou  entidade  da Administração Pública, de qualquer  esfera  

governamental,  ou  para  qualquer órgão ou entidade, de direito público  ou  privado,  que  esteja  em  

mora  ou inadimplente com qualquer Unidade da Administração, considerando  em  situação de 

inadimplência, com a correspondente inscrição no Cadastro de  Inadimplentes do SIAFI e no CADIN, o 

convenente que:                                                                                                                       

- Não tenha cumprido, no prazo estipulado, com obrigação pecuniária devida a qualquer Unidade 

da Administração; 

- Encontre-se em atraso com a prestação de contas; 

-Tenha deixado de executar, total ou parcialmente, o objeto pactuado; 

- Tenha descumprido cláusula ou condição do instrumento firmado; ou 

- Que esteja em débito junto a Órgão  ou  Entidade,  relativamente  a obrigações fiscais ou 

contribuições.         

Emissão da Nota de Empenho 

Após as assinaturas efetuar o empenho no Sistema SIAFI na modalidade  de licitação informar no 

campo não se aplica, classificar a natureza da despesa como  3350.39 - Outros Serviços de Terceiros-

Pessoa Jurídica. 

 

Publicação do Convênio  

A eficácia dos Convênios e de seus Aditivos, quaisquer que sejam os seus valores, fica 

condicionada a publicação dos  respectivos  extratos  no  Diário Oficial da União, que deverá ser 

providenciada pelo concedente ,  no  prazo  de vinte dias, contados a partir da data  de  assinatura,  

conforme  previsto  no caput do artigo 6º do Decreto nº 20, de 1º de fevereiro de 1991,  contendo  os 

seguintes elementos: 

ü espécie,  

ü número e  

ü valor do instrumento;                             

Denominação,   domicílio   e   número  de  inscrição  no  CNPJ/MF  dos participes.        

Resumo do objeto;                                                      

Crédito pelo qual correrá a despesa e número, data e valor  da  NE.                                                                     

Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em que se  der a assinatura dos 

instrumentos  e,  se  for  o  caso,  o  valor  previsto  para exercícios subseqüentes.                                                             

Prazo de vigência e data da assinatura; e                              

Código da UG,  da  gestão  e  classificação  funcional-programática  e 

econômica correspondente  aos respectivos créditos. 

Observação: atualmente o registro da publicação do convênio terá de ser Registrado no Sistema 

SIASG obedecendo os seguintes passos: 

SIASG             SICON             GESTÃO DE CONTRATO             CONVÊNIO 
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Contas de Convênio – consulta a situação do convênio: 
 

19962.03.00 – A Liberar 
19962.04.00 – A Comprovar 
19962.05.00 – A Aprovar 
19962.06.00 – Aprovado 
19962.07.00 – Homologado 
19962.09.00 – Impugnado 
19962.09.01 – Inadimplência Efetiva 
19962.09.02 – Inadimplência Suspensa 
 

Transações relacionadas a Convênios 

 

Para consulta das contas de Convênio, é necessário verificar através da Transação >CONRAZÃO. 

A conta corrente para efeito de pesquisa é formada pelo nº SIAFI do Convênio + o nº da parcela 

a ser consultada, conforme exemplo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as telas apresentadas são apenas exemplos. 

>CONRAZÃO 

 
 

 

Operacionalização do  cadastro de Convênios no Sistema SIAFI 

Cadastramento do Pré-Convênio 

A operacionalização inicia-se através da inclusão dos dados cadastrais do pré-convênio, pela 

transação >ATUPRECONV, de   todos  os  dados  solicitados. Em seguida, teclar PF2=CRÍTICA para 

validar os mesmos; 

Após isso, pode-se obter a impressão do respectivo extrato, nesta mesma  transação, teclando-se   

PF4. Este extrato estará disponível para publicação  do  Termo  de  Convênio  no  Diário  Oficial da União, 

podendo ser impresso também pela transação >IMPEXTRATO.                                                                                                                
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Para passar o pré-convênio ao status de convênio, deve-se utilizar a transação >CONVERCONV.                                                                                                                                      

Esse convênio receberá, automaticamente, o número de cadastro e todos os  registros contábeis 

próprios. A numeração é seqüencial e única no universo de órgãos, sendo composta de 6(seis) dígitos.                                 

O  documento  gerado é uma Nota de Sistema, onde são individualizados os valores "a Liberar" e 

"a Receber".                                                                                                                       

Os  códigos  do concedente e do convenente serão UG/Gestão, CNPJ ou CPF devidamente 

cadastrados nas tabelas de credores ou de UG do Sistema.                                                                                       

O  número  original  de  um  convênio, como  de seu termo aditivo, e um código  alfanumérico   e   

é   atribuído  no  momento  do  cadastramento, pelo concedente, sendo o seu preenchimento obrigatório.       

Atualização de Convênio                       

Para  acompanhar  a  situação  do  convênio, a  UG dispõe das seguintes transações:     

No caso de alteração de dados, deve-se observar o seguinte: 

a) Caso  a  alteração  seja  referente  somente aos itens do objeto, o usuário poderá  teclar  PF2  

na 1ª tela e, em seguida, teclar ENTER após a confirmação das  telas  seguintes, prosseguindo até a 

última, onde será definido o tipo de termo aditivo.                                                                                                                                             

b) Caso  a  alteração  refira-se  ao  cronograma, teclar  PF5 na 1ª tela e, em seguida, teclar  

ENTER  para confirmar os dados incluídos/excluídos/alterados, bem como para informar o tipo de 

aditivo que será incluído mesmo que não tenha sido inserido algum dado.                                  

O  número  original  e  o  do processo do Termo Aditivo é atribuído seqüencialmente a cada 

convênio pela UG.                                                                                                                  

O  campo "documento" será uma Nota de Crédito quando o concedente e  o  convenente  forem  

participantes  do  OGU. Quando  somente o concedente for  participante  do  OGU, será  uma  Nota  de  

Empenho  e, quando  for  somente o  convenente, significa  que  se  trata  de um convênio de receita. 

Nesse último  caso  é  vedado  o preenchimento dos campos "INCLUSÃO/EXCLUSÃO", "UG/GESTÃO" e  

"DOCUMENTO".                                                                                                                                                 

- UG CONCEDENTE: pode incluir, excluir ou alterar os dados dos campos " n° original", 

"processo", "interveniente", "responsável do interveniente", " executor", " responsável do executor", 

"esfera administrativa" e a discrição dos itens do objeto; 

 - UG CONVENENTE: terá as mesmas prerrogativas da UG concedente quando esta  for  uma 

entidade que não participe do SIAFI e não seja contemplada pelo OGU.                                                                         

                                                                                                                                           

ü CONCONV - tem por finalidade disponibilizar dados específicos de cada convênio. Podem 

ser por número de convênio ou pelas combinações disponíveis na transação CONTIPCONV.                                                                        

ü CONTIPCONV - tem  por  finalidade  detalhar  os itens relacionados na consulta feita por 

meio da transação CONCONV.                                                                                                                

Caso  se  deseje  fazer  atualizações  no cadastro do Convênio, pode-se utilizar as seguintes 

transações:                                                                                                                            

ü INCADITIVO - tem por finalidade registrar as atualizações do cadastro de convênio após 

a publicação de um Termo Aditivo. Nesta transação poderão ser incluídos  ou  excluídos  documentos  

orçamentários  que  foram  emitidos para alterar o convênio desde a sua formalização. Poderão ser 
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alterados os itens do objeto, bem como o cronograma físico-financeiro do convênio.      

ü após  acessar  a  transação, digitar  o número do convênio e teclar ENTER. Em  seguida, 

o Sistema abrirá uma segunda tela que apresentará os dados principais, ou  seja, concedente, 

convenente, n° original, n° do termo aditivo e  n°  do  processo. A    partir    dessa    tela, o   usuário   

poderá incluir/excluir/alterar dados  no  cadastro do convênio, devendo teclar ENTER após  a confirmação 

de cada tela apresentada, indo até a ultima, onde constará das  telas  seguintes, prosseguindo atá a 

última, onde será definido o tipo de termo aditivo.                                                                              

ü ATUCONV - tem por finalidade permitir alterações dos dados cadastrais de um convênio, 

por incorreções na inclusão original do Termo de Formalização. Não tem reflexos legais.                                                      

ü ALTUGCONV: tem  por finalidade permitir alterar os códigos da Unidade Gestora  e  da  

Gestão, tanto  do  concedente  quanto do convenente. Para esta alteração, é  imprescindível  que  os  

saldos  contábeis  sejam  anteriormente transferidos  para  a nova UG/GESTÃO. Esta transferência de 

saldos é executada através das seguintes opções: 

                                                                        

a) NSSALDO - a  UG deve solicitar autorização prévia a CCONT/STN para utilizar esta  

transação. Ela  deve ser usada para transferir os saldos de convênio nos casos  de  fusão, extinção, cisão  

ou  incorporação da UG/Gestão concedente ou convenente;                                                                    

b) NSSALDOBT - caso  a sua utilização seja solicitada previamente a CCONT/STN, haverá  

transferência  automática  de todos os saldos da UG antiga para a nova UG.                                    

A prestação  de  contas do convênio deverá ser efetivada através da transação  >EXECCONV, 

pelo  concedente. Vale  dizer  que , qualquer registro ou alteração  contábil  no convênio são comandados 

pelo concedente, com a exceção dos  casos  em que o concedente for Órgão não integrante do 

Orçamento Fiscal e da  Seguridade  Social, quando  o convenente passará a executar as atribuições 

pertinentes ao concedente.        

 Por meio da transação Execconv, o  concedente  faz a execução das fases relativas a prestação 

de contas do convênio, conforme veremos adiante detalhadamente.                                                                                        

 Operacionalização do cadastro de Convênios no Sistema SIAFI – Telas de Apresentação 

(registro, alterações, liberações de recursos, prestações de contas do Convênio no SIAFI) 

 

Apresentamos a seguir a simulação do cadastro de um convênio em todas as suas 

fases: 

1º - Na linha (rodapé da página) Comando: dentro do ambiente SIAFI digitar >atupreconv e 

teclar enter. 

A operacionalização inicia-se se  por meio da  inclusão do pré-convênio, pela transação  

>ATUPRECONV, que tem por finalidade incluir ou alterar dados do processo inicial de proposição  para  

celebração  de  Convênio. Para consultar o Pré-convênio transação >conpreconv. 
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1ª Tela – Apresenta as transações relacionadas a Convênio 

 
 

Registro Cadastro de Convênio 

    2ª tela >Atupreconv – teclar enter 

 
3ª tela – Continuação ATUPRECONV 

Como Preencher?  

Concedente :  A Concedente sempre será a UG que está realizando o Convênio. 

Gestão Concedente : Idem para Gestão 

Número Original : O Número Original é aquele criado pela própria Unidade Gestora,  

Tipo de Cadastro: A Opção Tipo de Cadastro deverá ser preenchida com o número 1 que é 

relativo a convênio, para consultar as opções teclar PF1 e enter. Em nosso exemplo a UG CONCEDENTE 

utilizada foi 257001 e gestão 25901. 

3ª Tela >ATUPRECONV 
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4ª Tela – continuação – >Atupreconv 

Nesta tela deverão ser preenchidos todos os dados relativos à concedente e ao convenente. Na 

opção confirmar sempre digitar S - Sim para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Tela continuação >ATUPRECONV – teclar enter para confirmar dados do Pré-convênio. 
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6ª tela – >Atupreconv - Nesta tela o usuário poderá na opção A – Alterar e/ou E - Excluir os 

dados apresentados, caso estes se encontrem incorretos e incluir os dados corretos referentes à UG, 

Gestão e Docume nto, o documento se refere a Nota de Empenho, tecle enter.  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

7ª Tela continuação- Confirmar alteração 
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8ª Tela continuação - Tecle enter, para confirmar alteração 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

8ª Tela continuação – Apresenta a descrição e a justificativa do convênio, preencher 



163 
   

Manual SIAFI – FNS/Ccont 
 

com clareza demonstrando a natureza do convênio. Tecle enter e confirme. 

 

9ª Tela - Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ª Tela – Apresenta o resumo do objeto do convênio, apenas para conferência, o 
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usuário deve s empre utilizar os comandos de ajuda constantes no rodapé´da tela, ou seja 

as teclas de PF. Tecle PF=5 para inclusão do cronograma do convênio. 

 

11ª Tela - Teclar PF5=cronograma – Tela de suma importância, pois apresenta o  

cronograma de prestação de contas do convênio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ª Tela - Continuação – teclar enter para confirmar inclusão do cronograma 
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  Passagem de Pré-convênio para Convênio 

 
13ª Tela - Após a inclusão no cadastro de Pré-convênio será necessário converter o pré 

convênio em convênio onde será utilizada a transação na linha de comando 

>CONVERCONV e teclar enter. 

 

 
Digitar o n° original e o tipo de cadastro e teclar enter. 
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14ª Tela - Na transação >Converconv deverão ser informados os dados relativos a Data 

de Celebração e Data de Publicação do convênio. Teclar Enter. 

 
 

15ª Tela – continuação – >Converconv – para finalizar basta conferir os dados 

verificando se estão corretos e confirmar a conversão do pre-convênio em convênio. 

 

 
 

16ª Tela -  A transação CONVERCONV permite a inclusão do convênio OBS: O  Sistema  

pedirá confirmação. Se  confirmado,  emitirá  tela  com  as informações  básicas  do 

Convênio, incluindo  o  número  do  Convênio atribuído pelo  Sistema por meio da Nota  

de Sistema  gerada  com  os  registros  cadastrais  necessários. Senão,  permitirá  que  

sejam feitas  as devidas alterações criticadas pelo sistema.     
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  Alterações de Convênios 

17ª Tela – >Atuconv (digitar nº do convênio SIAFI e teclar enter) - Esta transação 

permite a atualização dos dados relacionados ao convênio -  Permite  as  Unidades 

Gestoras (Concedentes), que transferem recursos da  União  por meio de convênios, 

ajustar os seus cadastros de convênios no SIAFI,  principalmente  no  q ue  diz  respeito  à  

descrição  completa do objeto a ser  executado e  das metas a serem atingidas 

qualitativamente e quantitativamente.  Este  ajuste  deve ser referente ao que 

efetivamente foi, esta sendo e/ou será  executado. A transação permitirá também, as 

Unidades Gestoras de Contabilidade,  alterar,  nos  cadastros  de  convênios  em  que  as  

UG  concedentes são suas  jurisdicionadas,   início   e   fim   de   vigência  do  convênio,  

documentos  orçamentários, responsáveis pela concessão do convênio, e os dados nos 

casos em  que for certificado erro material quando da inclusão destes. Preencher  todas 

os dados que deverão ser alterados nas telas até o fim. 

 

 
Quando o convênio possuir termo aditivo ou quando for preciso alterar parcelas no 
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cronograma transação >INCADITIVO, essa transação também será utilizada quando da 

alteração da Nota de Empenho. 

18ª - Tela > INCADITIVO -  Permite a inclusão de Aditivos de Convênios, envolvendo 

créditos orçamentários, e  que constem de alteração  ou de inclusão de dados nos campos  

intervenientes, responsáveis  pelo interveniente, início de vigência,  final  de vigência,  

valor  de contrapartida,  itens  do objeto  e, cronograma físico/financeiro.  Essa opção 

apenas deve ser utilizada nos casos em que exista no convênio um termo aditivo.   

Verificar teclas de PF: 

PF1=ajuda; PF2=item; PF3=sai; PF4=cronograma                                

 
 

 
  19ª Tela - Teclando PF2 – Sempre verificar Teclas de PF 
 

 
 
 
20ª Tela - Se PF2 – Aparecerá a seguinte tela 
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21ª Tela - Se PF4 – Aparecerá a seguinte tela. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22ª Tela - Se PF5 
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Caso não existam mais alterações a ser feitas, o usuário poderá verificar se seu convênio foi 

corretamente incluído ou alterado através da transação >CONCONV. 

A 1ª tela dessa transação a presenta 44 critérios de pesquisa a ser escolhida, conforme o usuário 

achar mais conveniente, vamos optar pela opção de nº 44 que permite a pesquisa por UG Concedente. 

 
23ª Tela – CONCONV – digitar 02 na opção que deseja consultar e teclar enter. 
 

 
 

 
 
 
24ª Tela – >CONCONV – continuação – preencher com o nº original do Convênio e tipo 

de cadastro 1(convênio), tecle enter. 
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25ª Tela – Lista todos os convênios celebrados pela UG concedente que está sendo 

pesquisada, tecle PF2 para detalhar o objeto do convênio. Descrição completa do 

convênio, tecle PF4 e será apresentado o objeto (descrição e justificativa) do convênio , 

tecle PF5 e virá o cronograma. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
25ª Tela – Execconv - Permite a execução  da prestação  de contas  do convênio  resultando  

na  transferência de saldos de uma determinada conta  para  outra, de acordo com a solicitação  da  

Execução e situação  do Convênio. Inserir nº do convênio (número SIAFI) e tecle enter. 
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26ª Tela – Execução da prestação de contas, onde estarão contidas as informações do convênio 

como: nº, concedente, convenente, etc. 

 
 
É necessário ao usuário saber qual a parcela a ser executada para efetuar seu lançamento ,  

o campo "LANCAMENTO" Teclar PF1 = ajuda , poderá ser : 

(0) Normal ou 

(1)  Estorno.  

O campo "MOTIVO" será necessário nos tipos de execução:  

04 - Inadimplência,  

05 – Suspensão de Inadimplência, 

06 – Retirar de Inadimplência,  

07 – Retirar de Suspensão de Inadimplência,  

08 – Impugnação, 

 09 – Cancela Impugnação.  

Os códigos dos motivos poderão ser consultados por meio da transação > CONMOTIVO.                                                                                                                            
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O valor da parcela , 

é o da prestação de contas em questão.                                                                                      

O histórico deve relatar as justificativas dos registros ora efetivados.           

As situações previstas no tipo de execução serão relacionadas abaixo e deverão ser escolhidas de 

acordo com a situação do convênio no momento do preenchimento da Nota de Sistema, utilizando a tecla 

PF1=ajuda as mesmas serão listadas.           

                                                                                 

01 - COMPROVAÇÃO                              

02 - APROVAÇÃO                               

04 - INADIMPLÊNCIA                            

05 - SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIA               

06 - RETIRAR DE INADIMPLÊNCIA                 

07 - RETIRAR DE SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIA    

08 - IMPUGNAÇÃO                               

09 - CANCELA IMPUGNAÇÃO                       

10 - EXCLUSÃO DE CONVÊNIO                     

11 - CONCLUSÃO                                

12 - DEVOLUÇÃO DE SALDO                       

13 - VALORES NÃO LIBERADOS                    

14 - BAIXA CONTÁBIL                           

 

Para  verificar inscrições no CADIN, consultar através da transação >CADIN. 

 

Contabilização – Apropriação e Pagamento - exemplos: 

Apropriação de Despesas de Transferências a  Entidades Privadas: 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.007 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.5.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 

 

Apropriação de Despesas de Transferências a Municípios vinculadas a Convênios:       

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.283 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.4.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 

                    

Apropriação de Despesas de Transferência a Estados e ao Distrito Federal vinculadas a 
Convênios         
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
51.0.280 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.3.0.XX.YY  X 
52.0.229 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 

 
Pagamento de despesas com convênio 
 

Evento Inscrição 1 Inscrição 2 Clas. Conta 1 Class 2 Valor 
53.0.329 2003nexxxxxx Conv+parc 3.X.X.X.X.XX.YY 2.1.2.1.1.03.WW X 
56.0.600 Fonte+vinculação    X 
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Capítulo 23 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL 
 
Definição 

É o processo   organizado  pelo  titular da Unidade Gestora com suporte da Setorial Contábil,  

referente  aos  atos  de  gestão   praticados  pelos  respectivos dirigentes.   Tem como finalidade 

evidenciar os resultados alcançados mediante confronto do programa de trabalho com as informações e 

comprovantes da execução física e das atividades de gestão orçamentária, financeira e operacional 

levantadas ao final do exercício financeiro.  

Observação 

 É dispensável  o  levantamento  do  processo de Tomada ou  Prestação  de Contas Anual quando 

o dirigente da unidade não praticar  atos  que  resultarem emissão de empenho,  autorização  de  

pagamento,  suprimento ou  dispêndio  de recursos da União ou pela qual esta responda, mesmo que 

tenha sob  sua  guarda bens móveis, materiais e equipamentos em uso.    

 

Legislação:  Lei 8.443 de 16/07/92, IN/TCU 12/96 e IN/STN/MF 02/12/00.         

Transação:   >CONSULTORC 

                      >BALANCETE 

                                                                                       

A Prestação de Contas poderá ser, quanto à periodicidade: 

 

ANUAL - elaborada ao final do exercício financeiro;                    

EXTRAORDINÁRIA  -  elaborada   quando   ocorrer   à  extinção,  fusão, incorporação,  

transformação,  liquidação  ou  privatização  de  Entidades  da Administração Indireta, inclusive as 

Fundações instituídas e/ou mantidas  pelo Poder Público Federal.      

 

Documentos   que comporão o Processo de Tomada de Contas 

                                    

A  documentação  comprobatória  da  realização da receita e da despesa ficará  arquivada  no  

Órgão de Contabilidade  da  Entidade, para o necessário exame de auditoria, pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos, apos o julgamento das contas pelo TCU.                                                               

As peças  contábeis que  instruirão o  processo de Prestação de Contas Anual  e  Extraordinária  

devem  ser  assinadas  por  profissional  legalmente habilitado, com  menção de  sua categoria 

profissional, número de registro  no Conselho Regional de Contabilidade e pelos dirigentes da Entidade.            

Os  processos  de  Prestação de Contas serão encaminhados, em 2 (duas)  vias,  a  respectiva 

Secretaria de Controle Interno, nos prazos  definidos  em  atos próprios.    

 

Peças que comporão o Processo de Tomada de Contas: 

 

Ø Rol de Responsáveis 

Ø Relatório de Gestão 
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Ø Certificado de Auditoria emitido pelo Controle Interno acompanhado do Relatório de 

Auditoria 

Ø Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das Variações 

Patrimoniais, Notas Explicativas assinados pelo contabilista responsável e pelo titular da 

Unidade Gestora. 

Ø Declaração expressa assinada pelo responsável da respectiva Unidade de pessoal, de que 

os integrantes do Rol de Responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação de 

declaração de bens e rendas. 

                                          

 Rol de Responsáveis: 

 Serão arrolados como responsáveis:  

i. Dirigente Máximo; 

ii. Ordenador de Despesa; 

iii. O Encarregado do Setor Financeiro ou co-responsável pelos atos de gestão; 

iv. O Encarregado do Almoxarifado ou do material em estoque; 

v. O contabilista responsável pela assinatura dos balanços e demonstrativos 

contábeis; e 

vi. Responsável pela Conformidade Documental. 

 

Dados que comporão o Rol de Responsáveis 

 

I. Nome  dos  responsáveis  e  de  seus  substitutos   e  respectivos CPF. 

II .Cargos ou funções exercidas. 

III . Períodos de efetiva gestão. 

IV . Atos de nomeação, designação  ou  exoneração, bem como a indicação dos;         

V. Endereços residenciais e telefones (atualizados) 

 

Relatório de Gestão: 

 

Dados que comporão o Relatório de Gestão  

 

I. a execução dos programas de governo e de trabalho, com esclarecimentos, se for o caso, 

sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento das metas fixadas; 

 

II. indicadores de gestão que permitam aferir a eficiência, eficácia e economicidade da ação 

administrativa, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pelo 

órgão/entidade; 

 

III. as medidas implementadas com vistas ao saneamento de eventuais disfunções 

estruturais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos objetivos colimados;  

 

IV. o demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos 

externos, constando, individualmente, a indicação do custo total, o valor do empréstimo contratado e da 
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contrapartida ajustada, os ingressos e xternos, a contrapartida nacional e as transferências de recursos 

(amortização, juros, comissão de compromisso e outros, individualizadamente) ocorridos no ano e 

acumulados ate o período em exame, com esclarecimentos, se for o caso, sobre os motivos que 

impediram ou inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade de cada projeto ou programa, 

indicando as providências adotadas. Apresentar, ainda, demonstrativo dos gastos realizados com 

transferências a organismos internacionais, excluindo-se os valores que se destinam a contribuições 

compulsórias do Brasil como membro de entidades internacionais; 

  

V. as transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, contrato de repasse, 

termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou 

contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares 

pertinentes, a correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos previstos. Nas hipóteses de 

omissão no dever de prestar contas, de não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela 

União, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática 

de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, deverão constar, ainda, 

informações sobre as providências adotadas para a devida regularização de cada caso, inclusive sobre a 

instauração da correspondente tomada de contas especial; 

 

VI. os resultados do acompanhamento, fiscalização, avaliação dos projetos e instituições 

beneficiadas por renúncia de receita pública federal, bem como impacto sócio-econômico gerado por 

essas atividades, apresentando, ainda, demonstrativos que expressem a situação desses projetos e 

instituições;  

 

Certificado de Auditoria: 

 

O Certificado de  Auditoria  será emitido  pelo  Órgão  Setorial  de Controle Interno  competente,  

acompanhado  do  respectivo  Relatório,  que conterá, em títulos específicos, informações relativas a:                                 

     - falhas  irregularidades  ou  ilegalidades  constatadas,  indicando  as providências adotadas;                                                        

     - irregularidades  ou  ilegalidades que resultaram em prejuízo ao Erário, indicando as medidas 

implementadas com vistas ao pronto ressarcimento;    
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