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Introdução 

Neste manual será abordado o Módulo Orçamento, a forma como proceder ao processamento da despesa e 
receita e alguns conceitos básicos acerca de diversos procedimentos contábeis. 

  O objetivo desse manual é fornecer informações específicas para utilização do Módulo, sendo que não tem 
finalidade de ensinar contabilidade e sim auxiliar o usuário na utilização do sistema. Para a correta utilização do 
sistema é necessário que o usuário tenha, pelo menos, um mínimo de conhecimento específico sobre o 

funcionamento contábil de uma Entidade Pública. 
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Módulo Orçamento 

É a ferramenta especializada em aplicar os fatos contábeis de acordo com as regras estabelecidas pelas 
Normas Gerais do Direito Financeiro, legislação em vigor e instruções normativas dos tribunais de contas. 

Auxilia na prática das funções e orienta no controle relativo aos atos e fatos da administração econômica 
das aziendas públicas. 

O controle sobre a ação do governo é exercido através do orçamento, da escrituração, do inventário, das 
demonstrações contábeis e da auditoria financeira e orçamentária. O objetivo do módulo é, pois, coletar, contabilizar, 
controlar e fornecer informações contábeis, financeiras e gerenciais a seus usuários. 

 
 
 

Funcionalidades 

 Registrar a previsão da receita e a fixação da despesa relativa ao Orçamento aprovado para o exercício;  
 Escriturar a execução orçamentária da receita e da despesa;  
 Confrontar a previsão das receitas com a realização das despesas;  
 Controlar as operações de crédito, a dívida ativa, os créditos e as obrigações;  
 Revelar as variações patrimoniais e mostrar o valor do patrimônio. 
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Conhecimentos Exigidos e Requisitos Humanos 

Para uma utilização ideal do sistema, é necessário que o usuário tenha alguns conhecimentos específicos 
como: 
  

 Básicos do sistema operacional utilizado; 
 Básicos de Informática; 
 Funcionamento da área em qual atua; 
 Funcionamento do sistema (treinamento disponibilizado pela PRODATA INFORMÁTICA LTDA). 
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Acessando o Sistema 

 
 

Login: O acesso ao sistema é realizado através de um navegador (Internet Explorer,Mozilla Firefox, Google 
Chrome).  
 
 

O sistema solicitará a autenticação do usuário, através de login e senha.  
 
 

 
Figura 1 - Tela Inicial de Acesso ao Sistema. 

 

 Informe o login e pressione <TAB> ou <ENTER>. Caso o usuário referente ao login que foi informado já 
esteja cadastrado no sistema, o campo nome receberá o nome do usuário. 

 Informe a senha e pressione <TAB> ou <ENTER> 
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Mensagens de erro 

 
Usuário informado não foi encontrado: Se o login do usuário for informado errado ou não existindo o seu 

cadastro no banco, a seguinte mensagem de erro será exibida: 

 

 
 
 

Tentativa Invalida: Caso o usuário informe a senha incorreta. O usuário tem 4 tentativas para efetuar seu 
login de forma correta e se errar todas as tentativas, sua senha será bloqueada é somente o administrador do 
sistema poderá efetuar o desbloqueio da mesma. 
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Padrões de Operação 

 
Botões para execução de cadastro 

 

 
 

Botões para pesquisa 
 

  Clique ou pressione <F9> para realizar pesquisa(s) em um registro já existente; 

  Clique para “limpar” o resultado de uma pesquisa; 
 
 

Botões para Navegação 
 

  Próximo registro de um cadastro;  

  Registro anterior de um cadastro; 

 Navegação (esquerda e direita) para selecionar aba(s) de uma tela; 

 Visualiza todas as abas de um cadastro para seleção de uma única aba; 
 
 

Campos para edição, inclusão e seleção de registros 
 
# (contador automático): Inclui um registro de forma automática, obedecendo a um seqüencial; 

  : Edição de campos alfanuméricos (pode ser utilizado para pesquisa); 

    : Seleciona/Edita campos no formato data; 

  : Seleciona uma opção pré-definida de um campo; 
 
 

Campos para pesquisa e seleção em tabelas 
 

Selecione a primeira linha da tabela para incluir ou editar  
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Pesquisa Rápida 

 
A pesquisa rápida é realizada nos campos: 
 

 
 
 

Ao clicar na  será exibido uma tabela exibindo os dados a serem selecionados ou pesquisados 
 
 

 
 
 

Clicando na linha/coluna da tabela ou teclando (↑ , ↓) comece a digitar para exibir o campo de Pesquisa 
Rápida 
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Você também pode realizar a pesquisa de acordo com a figura abaixo, comece a digitar uma pesquisa para 

serem exibidos os resultados da mesma.  
 

 
 
 

Botões para execução da pesquisa rápida 
 

                  Limpa os resultados de uma pesquisa; 

 Exibi a quantidade total de registros de uma pesquisa; 

                      Clique ou tecle <ENTER> para consultar o resultado de uma pesquisa; 
 
 

Mensagens 
 

Se a pesquisa não retorna nenhum resultado, será exibida a mensagem: A pesquisa não encontrou 
nenhum registro! 
 

 
 



 

10 

Campos Obrigatórios 

Os campos obrigatórios são identificados por * (Asterisco) ou contadores automáticos (#). Para efetuar um 
cadastro os campos devem estar preenchidos de acordo com o seu formato (Numérico, alfanumérico, datas, etc.) 
 
Exemplo: 

 
 
 
 

Mensagens dos campos obrigatórios 
  

Se algum campo obrigatório não for informado corretamente, a seguinte mensagem será exibida: 
 

 
 
 

 
Clique no botão <OK>, o sistema indica quais os campos que deverão ser preenchidos com uma borda 

vermelha ou com uma mensagem de obrigatoriedade. 
 
Exemplos: 
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Teclas de Atalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 Para Salvar/Alterar um registros; 

F9 Para Abrir pesquisa; 

Tab Avança para os campos seguintes em uma tela; 

Page Up Retrocede o cursor para a primeira linha da página de consulta; 

Page Down Avança o cursor para a última linha da página de consulta; 

Shift + Tab Retorno ao campo anterior da tela; 

Shift + Del Deleta registro(s) de uma tabela; 
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Parametrização 

Antes de iniciarmos os trabalhos no módulo orçamento é preciso, primeiro, efetuar algumas 
parametrizações fundamentais. Essas parametrizações provavelmente já estarão prontas, mas é bom conhece-las, 
pois diversos erros nas análises de balancetes pelos sistemas dos Tribunais de Contas são resolvidos por meio 
delas. 

Acesse o módulo Administração, clique sobre o ícone Empresa conforme a imagem abaixo: 

 

 
 

Aba Orçamento 
 
Selecione a aba Orçamento, a seguinte imagem lhe será mostrada: 
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 01 – Testa a existência de processo no modulo protocolo. O TCM exige que sejam efetuados cadastros 

de processos para movimentações orçamentárias; 
 02 – Ao salvar o empenho testará se existe saldo orçamentário ou não. Selecionando a opção NÃO será 

possível salvar empenhos com saldo negativo na ficha; 
 03 – Faz uma validação de data ao salvar um empenho, pode ser escolhida uma opção entre as 

seguintes: 
a) Data Última Execução: Validará com a data do último empenho. Ex.: Salvei o empenho com data de 

27/10/2012, não permitirá salvar empenhos com data anterior a essa; 
b) Não Consiste: Simplesmente ignora as validações e lhe permite salvar empenhos com qualquer data; 
c) Ano/Mês Última Execução: Valida o mês e o ano do último empenho salvo. Ex.: Salvei o ultimo 

empenho com data de 27/10/2012, só será permitido salvar empenhos dentro do mês 10 do ano de 
2012; 

d) Data de Hoje: Com essa opção marcada só será possível salvar empenhos na data atual. 
 04 – Define se o processamento dos empenhos será efetuado diariamente, caso sim só será permitido 

empenhar despesas na data atual; 
 05 – Sequência de numeração do último Boletim Financeiro salvo; 
 06 – Só permite execuções orçamentárias após esta data; 
 07 – Define o nome dos arquivos usados para gerar os empenhos, liquidações, notas de pagamentos. 

Esta opção vem por padrão como DEOF – Documento de Execução Orçamentária e Financeira, só é 
modificado quando há customização dos relatórios padrão do sistema; 

 08 – Esta opção é marcada quando se quer que o sistema faça uma consistência do Cronograma de 
Desembolso Financeiro; 

 09 – Com esta opção marcada abrirá a janela de Cadastro de Bem Patrimonial quando se faz a 
liquidação de uma despesa vinculada a Natureza de Despesa 4.4.90.52. Esta opção só é utilizada 
quando não se tem um rigoroso controle dos bens patrimoniais. 

 10 – Esta opção lhe exigirá a utilização dos Eventos Contábeis para execução orçamentária e financeira, 
mais à frente veremos as definições e conheceremos um pouco mais sobre eventos contábeis; 
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 11 – Quando se liquida um empenho que tenha como fornecedor uma pessoa física o sistema exigirá o 
cadastramento de uma retenção de INSS; 

 12 – Esta opção desabilita a mensagem de que o fornecedor possui dívida com o município que aparece 
ao se salvar uma nota de pagamento. 

 13 – Com esta opção marcada o sistema irá exigir que os empenhos e alterações orçamentárias tenham 
o detalhamento da fonte de recurso cadastrada; 

 14 – Essa opção desabilita a exigência de Fonte/Detalhamento ao salvar um empenho ou ao se efetuar 
um pagamento. Ex.: Em Minas Gerias o tribunal não exige que se use Detalhamento para as fontes, já 
em Goiás é exigido. 

 15 – Bloqueia efetuar pagamentos a fornecedores que estão em débito com o município, esses débitos 
podem ser o não pagamento de IPTU, ISS, Alvará, etc. 

 16 – Com esta opção marcada não será possível efetuar anulações de NE (empenhos) ou NL 
(liquidações) de anos anteriores; 

 17 – Não permite efetuar retenções com valor maior que o valor bruto da Nota de Pagamento; Ex.: 
Pagamento de 10,00 e desconto de INSS no valor de 11,00 não será permitido salvar; 

 18 – Com esta opção marcada será possível efetuar empenhos para fornecedores pessoa física numa 
ficha de natureza de despesa 3.3.90.39 e vice-versa; 

 19 – Com esta opção marcada será obrigatório informar um responsável pela liquidação ao salva-la; 
 20 – Campo usado para mapear a contrapartida dos eventos contábeis; 
 21 – Campo usado para mapear a conta que recebe os valores da Despesa Não-Processada a Pagar, 

ou seja, os empenhos NÃO LIQUIDADOS que ainda tem saldo no exercício corrente; 
 22 – Campo usado para mapear a conta que recebe os valores da Despesa Processada a Pagar, ou 

seja, os empenhos LIQUIDADOS e que ainda tem saldo no exercício corrente;  
 23 – Campo usado para mapear a conta que recebe os valores dos Restos a Pagar Processados, ou 

seja, empenhos LIQUIDADOS de anos anteriores que passaram com saldo a pagar para o exercício 
corrente; 

 24 – Campo usado para mapear a conta que recebe os valores dos Restos a Pagar Não Processados, 
ou seja, empenhos NÃO LIQUIDADOS de anos anteriores que passaram com saldo a pagar para o 
exercício corrente; 

 25 – Campo usado para mapear a conta que recebe os valores da Receita gerada a partir da Anulação 
de um pagamento de uma despesa de um exercício anterior que passou com saldo para o exercício 
corrente, ou seja, anulação do pagamento de um empenho de Resto a Pagar; 

 26 - Campo usado para mapear a conta de Cancelamento de Restos a Pagar. Não confundir com o item 
anterior. Anteriormente falamos da anulação do PAGAMENTO de um empenho de Resto a Pagar, este 
item diz respeito ao cancelamento de um EMPENHO Resto a Pagar, que por sua vez tem que ser NÃO 
PROCESSADO, uma vez que não processado diz respeito a despesas não liquidadas, mais a frente 
veremos mais conceitos acerca dos processamentos da despesa; 

 28 – No financeiro existe uma opção que bloqueia a conta bancária, ou seja, não será possível efetuar 
movimentações financeiras nesta conta e no orçamento uma opção que bloqueia movimentações 
orçamentárias, com esta opção marcada com SIM, ao efetuar o desbloqueio do Orçamento a 
desbloqueio no Financeiro será efetuado ao mesmo tempo; 

 29 – Informa o ano de início do PPA vigente; 
 30 – Com esta opção marcada com SIM sempre que for cadastrar um fornecedor Pessoa Física será 

exigido um número de PIS/PASEP; 
 31 – Cm essa opção marcada com NÃO, o sistema permitirá que o usuário efetue pagamentos com 

conta bancária de gestão diferente da gestão ficha; 
 32 – Não será possível efetuar alterações e/ou inclusões em fichas de anos anteriores e/ou iguais ao 

ano aqui informado; 
 33 – Bloqueia o cadastramento de documentos fiscais com valor maior que o valor da Nota de 

Liquidação. Ex.: Liquidação de 10,00 com nota fiscal de 11,00; 
 34 – Permite que se cadastre um Decreto Orçamentário com data diferente ao da movimentação de 

saldos orçamentários. Ex.: Decreto 001 de 01/10/2012, suplementação com data de 27/10/2012; 



 

15 

 35 – VEIRIFCAR; 
 36 – Com esta opção marcada será obrigatório informar os campos Longitude, Latitude e Fiscal da Obra 

no Cadastro de Obras. O tribunal de contas de Goiás exige o preenchimento destes campos; 
 37 – Esta opção permite a utilização da opção de Reforço de Empenho. Reforço de empenho é 

permitido pelo tribunal de Minas Gerais, é utilizado nos casos de empenhos do tipo Estimativa 
aumentando o valor empenhado. 
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Aba Contabilidade 
 
Após salvar as alterações na aba orçamento, navegue até a aba Contabilidade. Nesta aba é 

possível configurar as contas contábeis do grupo disponível que serão usadas como sintéticas das contas 
bancárias. Preencha os campos da seguinte forma. 

 Ct. Caixa: Clique na lupa e selecione a conta contábil sintética que agrupará todas as contas 
do tipo Caixa do seu sistema financeiro; Exemplo: 1.1.1.01. 

 Ct. Movimento: Neste campo selecione a conta contábil sintética que agrupará todas as 
contas do tipo Movimento do seu sistema financeiro; Exemplo 1.1.1.02. 

 Ct. Aplicação: Neste campo selecione a conta contábil sintética que agrupará todas as contas 
do tipo Movimento do seu sistema financeiro; Exemplo 1.1.1.03. 
 

Fazendo essas parametrizações você possibilitará, ao sistema, criar a conta contábil da sua conta 
bancária automaticamente ao salvá-la no módulo Orçamento na tela de cadastro de Contas 
Bancárias/Caixa. 
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Conceitos e Legislação 

Alguns conceitos importantes que deveremos saber antes de prosseguirmos. 
 
 

Classificação Institucional 
 
Esta classificação permite identificar qual é o órgão e unidade responsável pela execução da despesa. 
 Órgão: identifica no âmbito municipal as Secretarias Municipais que integram os Orçamentos Fiscal e de 

Seguridade Social. Para identificação no sistema, utiliza-se o código com dois dígitos. 
 Unidade Orçamentária: consiste em cada uma das unidades do Órgão, para qual a lei orçamentária 

consigna dotações orçamentárias específicas. A Unidade Gestora Orçamentária tem atributos para gerir 
e controlar os recursos orçamentários, dentre as quais a distribuição de recursos às unidades de 
despesa e fundos. 

O conceito de unidade orçamentária está definido no artigo 14 da Lei 4.320/64: 
“Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a 
que serão consignadas dotações próprias.” 

 
“Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas 
subordinadas ao mesmo órgão.” 

 

Classificação Funcional 
 

A classificação funcional (funções e subfunções) busca responder basicamente à indagação: “Em que” área 
de ação governamental a despesa será realizada? Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função 
e a subfunção às quais se vinculam. A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria n° 42, de 14 de abril de 
1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que 
servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas de Governo. Trata-se 
de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, 
dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. 
A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois primeiros referem-se à função, enquanto que os 
três últimos dígitos representam a subfunção, que podem ser traduzidas como agregadores das diversas áreas de 
atuação do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária. 

 Função: são representadas por um código de dois dígitos, que identificam a área de atuação de cada 
um dos órgãos ou entidade do governo. Ou seja, pode ser traduzida como o maior nível de agregação 
das diversas áreas de atuação do setor público. A função está relacionada com a missão institucional do 
órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc. 

 Subfunção: A subfunção, indicada pelos três últimos dígitos da classificação funcional, representa um 
nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação 
governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação 
da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. As subfunções podem ser 
combinadas com funções diferentes daquelas às quais está relacionado na Portaria nº 42, de 1999. As 
ações devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área específica. Existe 
também a possibilidade de matricialidade na conexão entre função e subfunção, ou seja, combinar 
qualquer função com qualquer subfunção, mas não na relação entre ação e subfunção. Deve-se adotar 
como função aquela que é típica ou principal do órgão. Assim, a programação de um órgão, via de regra, 
é classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é escolhida de acordo com a 
especificidade de cada ação. A exceção à matricialidade encontra-se na função 28 – Encargos Especiais 
e suas subfunções típicas que só podem ser utilizadas conjugadas. 
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Despesa Pública 

 

É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas 

correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital). 
As despesas públicas devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo, através do ato 

administrativo chamado orçamento público. Exceção são as chamadas despesas extra-orçamentárias. 

As despesas públicas devem obedecer aos seguintes requisitos: 

 Utilidade (atender a um número significativo de pessoas) 

 Legitimidade (deve atender uma necessidade pública real) 
 Discussão pública (deve ser discutida e aprovada pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas) 
 Possibilidade contributiva (possibilidade de a população atender à carga tributária decorrente da 

despesa) 

 Oportunidade 

 Hierarquia de gastos 
 Deve ser estipulada em lei 

Divide-se, no Brasil, em despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. 

 
1. Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada e que não 

pode ser efetivada sem a existência de crédito orçamentário que a corresponda suficientemente. 

Classificam-se em categorias econômicas, também chamadas de natureza da despesa e tem como objetivo 

responder à sociedade o que será adquirido e qual o efeito econômico do gasto público. Dividem-se, segundo a lei 

4.320/64, art. 12, conforme o esquema abaixo: 

 

 Despesas correntes: 

a. Despesas de custeio: destinadas à manutenção dos serviços criados anteriormente à Lei 

Orçamentária Anual, e correspondem entre outros gastos, os com pessoal, material de consumo, 

serviços de terceiros e gastos com obras de conservação e adaptação de bens imóveis; 

b. Transferências correntes: são despesas que não correspondem à contraprestação direta de bens ou 

serviços por parte do Estado e que são realizadas à conta de receitas cuja fonte seja transferências 

correntes. Dividem-se em: 

 Subvenções sociais: destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou 

privadas de caráter assistencial ou cultural, desde que sem fins lucrativos; 

 Subvenções econômicas: destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas públicas de 

caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

 Despesas de capital: 

a. Despesas de investimentos: despesas necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento do capital do Estado 

que não sejam de caráter comercial ou financeiro, incluindo-se as aquisições de imóveis 

considerados necessários à execução de tais obras; 

b. Inversões financeiras: são despesas com aquisição de imóveis, bens de capital já em utilização, 

títulos representativos de capital de entidades já constituídas (desde que a operação não importe em 
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aumento de capital), constituição ou aumento de capital de entidades comerciais ou financeiras 

(inclusive operações bancárias e de seguros). Ou seja, operações que importem a troca de dinheiro 

por bens. 

c. Transferências de capital: transferência de numerário a entidades para que estas realizem 

investimentos ou inversões financeiras. Nessas despesas, incluem-se as destinadas à amortização 

da dívida pública. Podem ser: 

 Auxílios: se derivadas da lei orçamentária; 

 Contribuições: derivadas de lei posterior à lei orçamentária. 

As categorias econômicas dividem-se em elementos que se separam em subelementos, estes por sua vez 

bifurcam, por fim, em rubricas e sub-rubricas. 

A estrutura da conta, para fins de consolidação nacional dos Balanços das Contas Públicas e cumprir 

dispositivo da LRF, apresenta 6 dígitos. O 1º dígito (1º nível) corresponde à categoria econômica. O 2º dígito (2º 

nível) corresponde ao grupo da despesa. O 3º e 4º dígitos (3º nível) correspondem à modalidade da despesa. O 5º e 

6º dígitos (4º nível) correspondem ao elemento da despesa. 

 
2. Despesa extra-orçamentária constituem despesa extra-orçamentária os pagamentos que não dependem 

de autorização legislativa, ou seja, não integram o orçamento público. Se resumem a devolução de valores 
arrecadados sob título de receitas extra-orçamentárias. 

 
Programa 
 
É o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que 

concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no 
plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. 
 

Ação 
 
São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de 

um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes 
da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações, 
etc., e os financiamentos. 

As ações, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações 
especiais. 

 Atividade: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. O código sempre inicia 
por número par. Exemplo: “2.019 - Manutenção e Monitoramento das Operadoras de Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde”. 

 Projeto: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. O código sempre inicia por número impar, 
com exceção do 9. Exemplo: “1.120 - Ampliação da rede nacional de bancos de leite humano” 

 Operações Especiais: são ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram 
contraprestações diretas sobre a forma de bens e serviços. Representam, basicamente, o detalhamento 
da função Encargos Especiais. O código sempre inicia pelo número 9. Exemplos: “9.150 - amortização e 
encargos, aquisição de títulos. Sentenças judiciais, transferências, concessão de empréstimos, 
ressarcimentos, indenizações, pagamentos de inativos e etc.” 
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Natureza da Despesa 
 

Os artigos 12 e 13 da Lei 4.320, de 1964, tratam da classificação da despesa por categoria econômica e 
elementos. Assim como no caso da receita, o art. 8 estabelece que os itens da discriminação da despesa 
mencionados no art. 13 serão identificados por números de código decimal, na forma do Anexo IV dessa Lei, 
atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 2001. O conjunto de informações que 
formam o código é conhecido como classificação por natureza de despesa e informa a categoria econômica, o grupo 
a que pertence à modalidade de aplicação e o elemento. Nas bases dos sistemas informatizados, o campo que se 
refere à natureza de despesa contém um código composto por oito algarismos: 

 
1º 2º 3º e 4º 5º e 6º 7º e 8º 

Categoria 
Econômica da 

Despesa 

Grupo de 
Natureza da 

Despesa 

Modalidade de 
Aplicação 

Elemento da 
Despesa 

Sub-elemento 
da Despesa 

 
 Categoria Econômica da Despesa: são classificadas de acordo com a natureza da despesa, que 

envolve o controle e utilização dos meios, ou seja, a ênfase reside naquilo que o Governo adquire, 
distinguindo-se as despesas que produzem variação patrimonial das que não produzem. 

 
As despesas, assim como a receita, são classificadas em duas categorias econômicas, com os seguintes 

códigos:  
 

Categorias Econômicas 
3 Despesas Correntes 
4 Despesas de Capital 

 
 

De acordo com a Lei 4.320/64 as Despesas Correntes, que são identificadas com o número “3”, devem ser 
classificados os gastos que não produzem acréscimo patrimonial, em regra geral. Nas Despesas de Capital, 
identificado pelo código “4”, devem ser contabilizados os gastos que produzem acréscimos de bens ou direitos no 
ativo (aquisição de imóveis), podendo também ser classificados os que provocam redução ou extinção de obrigações 
(amortização da dívida fundada). 

O critério adotado na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 para diferenciar as despesas correntes e 
de capital é mutuamente excludente. Classificam-se entre as despesas de capital o que contribuem, diretamente, 
para a formação ou aquisição de bens de capital, enquanto as despesas correntes englobam as que não contribuem. 

 
 
 Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas 

características quanto ao objeto de gasto. Os critérios para separar as despesas correntes e de capital é 
proveniente do estudo das transações financeiras efetuadas pelos entes públicos que podem ser 
desdobradas em correntes ou de capital. 

Os códigos dos Grupos de Natureza da Despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº 
163, de 2001. 

 
Grupo de Natureza da Despesa 

1 Pessoal e Encargos Sociais 
2 Juros e Encargos da Dívida 
3 Outras Despesas Correntes 
4 Investimentos 
5 Inversões financeiras 
6 Amortização da Dívida 
7 Reserva do RPPS 
9 Reserva de Contingência 
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 Modalidade de Aplicação: destina-se a indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência 
financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outras esferas de Governo, 
seus órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras 
instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão 
ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo. 

 
Observa-se que o termo “transferências”, utilizado nos artigos 16 e 21 da Lei nº 4.320/64, compreende as 

subvenções, auxílios e contribuições que atualmente são identificados em nível de elementos na classificação da 
despesa. Não se confundem com as transferências de recursos financeiros, representadas pelas modalidades de 
aplicação. 

 
A modalidade de aplicação objetiva, principalmente, eliminar a dupla contagem dos recursos transferidos ou 

descentralizados. 
 
Os códigos das Modalidades de Aplicação estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 

2001. 
 

Modalidade de Aplicação 
20 Transferências à União 
22 Execução Orçamentária Delegada a União 
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 
31 Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo 
32 Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal 
40 Transferências a Municípios 
41 Transferências a Municípios – Fundo a Fundo 
42 Execução Orçamentária Delegada a Municípios 
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 
70 Transferências a Instituições Multigovernamentais 
71 Transferências a Consórcios Públicos 
72 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 
80 Transferências ao Exterior 
90 Aplicações Diretas 
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 

Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
99 A Definir 

 
 
 Elemento de Despesa ou Natureza da Despesa: Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, 

tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros 
prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material 
permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de 
seus fins. Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial 
nº 163, de 2001. 

 
 Subelemento Da despesa ou Sub-natureza de Despesa: De acordo com o estabelecido pela Portaria 

nº 163, de 04/05/2001, os subelementos econômicos da despesa correspondem a um desdobramento 
do elemento da despesa que define um nível de especificação da despesa mais detalhado e específico. 
Quando não for utilizado pelo ente, o campo correspondente ao mesmo deverá ser preenchido com “00”. 

Os códigos dos subelementos da despesa são definidos pela legislação de cada Tribunal de Contas.  
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Fontes de Recursos 
 
Seu conceito está relacionado à origem ou procedência dos recursos que devem ser gastos para uma 

determinada finalidade. São constituídas por agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada 
regra de destinação legal, servindo para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. A individualização 
é necessária para evidenciar sua aplicação, segundo determinação legal.  

Os códigos das Fontes de Recursos são definidos pela legislação de cada Tribunal de Contas. No caso de 
Goiás esta legislação é a Instrução Normativa 015/2012 no seu anexo XIII, que pode ser baixada clicando aqui. 

 

Fornecedores 
 
São considerados fornecedores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos 

orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras.  No sistema 
Prodata, a identificação do fornecedor é feita, por meio do CNPJ ou CPF, podendo também constar como credor a 
unidade gestora. 

 
Empenho 

 
“O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição”. (art. 58 da lei nº 4.320/64) 
 
“É vedado a realização de despesa sem prévio empenho”. (art. 60 da Lei nº 4.320/64). 

 
“Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar”. (§ 2º do art. 60 da Lei nº 
4.320/64) 

  
“É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento”. (§ 3º do art. 60 da Lei nº 
4.320/64) 

 
“Para cada empenho será extraído um documento denominado ‘Nota de Empenho’ que indicará o nome do credor, a 
especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria”. (art. 61 da Lei 
4.320/64) 

 
Os empenhos podem ser classificados em três tipos: 

 
 Ordinário: É o correspondente à despesa com montante perfeitamente conhecido, cujo pagamento 

deva ser efetuado de uma só vez, após sua regular liquidação; 
 Estimativo: É utilizado nos casos cujo montante da despesa não se possa determinar, podendo o 

pagamento ser efetuado uma única vez ou parceladamente. Por essa razão, estima-se um valor e se 
estabelece um cronograma de pagamento. Os empenhos estimativos normalmente são aqueles 
utilizados para despesas tais como: energia elétrica, telefonia, água, imprensa oficial e outras para as 
quais não se possa definir o valor exato da fatura. 

 Global: É o utilizado para atender despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento, cujo valor 
exato possa ser determinado. Exemplos: aluguéis, prestação de serviços por terceiros etc. 

 
A diferença entre o empenho estimativo e o global é que o estimativo permite o reforço já o global não, 

tendo em vista que no empenho global já se sabe o valor total da despesa enquanto que no estimativo não. 
 

O valor do empenho não poderá exceder o saldo da dotação. 
 

São finalidades do empenho: 
 Firmar um compromisso. Por isso é sempre prévio em relação à despesa; 
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 Dar garantia de que os recursos utilizados serão apropriados às despesas, pois dele consta da 
classificação orçamentária; 

 Assegurar que o crédito próprio comporte a despesa. Depois da sua emissão, o saldo disponível para 
assumir novos compromissos fica diminuído de seu valor; 

 Servir de base à liquidação da despesa; 
 Contribuir para assegurar a validade dos contratos, convênios e outros ajustes financeiros, mediante 

sua indicação obrigatória em uma das cláusulas essenciais desses termos. 
 

A Nota de Empenho é o documento utilizado para registrar as operações que envolvem despesas 
orçamentárias realizadas pela Administração Pública federal, ou seja, o comprometimento de despesa, seu reforço 
ou anulação, indicando o nome do credor, a especificação e o valor da despesa, bem como a dedução desse valor 
do saldo da dotação própria. 
 

Liquidação 
 
“A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Essa verificação tem por fim apurar: 

I – a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II – a importância exata a pagar; 
III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação”. (art. 63 e § 1º da Lei nº 4.320/64) 

A liquidação é o segundo estágio da despesa pública. É o procedimento realizado sob a supervisão e 
responsabilidade do ordenador de despesas para verificar o direito adquirido pelo credor, ou seja, que a despesa foi 
regularmente empenhada e que a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória, tendo por base os 
títulos e os documentos comprobatórios da despesa. 

Pagamento 
 
“A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga”. 
(art. 64 da Lei nº 4.320/64) 
“O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação”. 
(art. 62 da Lei nº 4.320/64) 
 

O pagamento é o último estágio da despesa pública. É quando se efetiva o pagamento ao ente responsável 
pela prestação do serviço ou fornecimento do bem, recebendo a devida quitação. Caracteriza-se pela emissão do 
cheque ou ordem bancária em favor do credor, facultado o emprego de suprimento de fundos, em casos 
excepcionais. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

 
Restos a Pagar 
 
Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem 

ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício 
financeiro. 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, devem ser inscritas em 
Restos a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício.  

De acordo com o art. 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas, nos seguintes termos:  
 
“Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 
distinguindo-se as processadas das não processadas”.  
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Resto a Pagar é um termo utilizado pela Lei nº 4.320/64 para representar os valores pendentes de 
pagamento oriundos da emissão de empenhos, ou seja, os Restos a Pagar têm origem no orçamento da despesa, 
devendo esse termo ser utilizado apenas para representar os valores da despesa empenhada e não paga ao final do 
exercício financeiro de emissão do empenho.  

Cumpre lembrar que o não pagamento no exercício de despesas nele empenhadas não compromete o 
equilíbrio orçamentário estabelecido no art. 35 da Lei nº 4.320, de 1964.  
 
“Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  

I - as receitas nele arrecadadas;  
II - as despesas nele legalmente empenhadas.”  

 
Assim, as despesas legalmente 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, devem ser inscritas 
contabilmente como obrigações a pagar do órgão junto a seus credores.  

Essas despesas não deverão afetar o universo orçamentário do exercício seguinte, pois deverão ser pagas 
com recursos financeiros provenientes do exercício em que foram empenhadas, com o propósito de manter o 
equilíbrio orçamentário dentro do regime de competência legal já citado e para não comprometer as fontes de 
financiamento do programa de trabalho do exercício seguinte.  

Entende-se, como Restos a Pagar Processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto do 
empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo segundo estágio da despesa (liquidação) já ocorreu, caracterizando-
se como os compromisso do Poder Público de efetuar os pagamento aos fornecedores.  

Define-se, como Restos a Pagar Não-Processados, as despesas legalmente empenhadas que não foram 
liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, ou seja, verifica que não ocorreu o recebimento de 
bens e serviços no exercício de emissão do empenho. Entretanto, pelo entendimento da Lei nº 4.320/64, os restos a 
pagar não processados devem ser escriturados como obrigação. 
 

Despesas de Exercícios Anteriores 
 
“As despesas de exercícios anteriores encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, 
com saldo suficiente para atendê-las, que não se 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 pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, 
sempre que possível, a ordem cronológica”. (Art. 37 da Lei nº 4.320/64) 
 

Essas despesas devem ter previsão no orçamento anual consignadas no elemento de despesa 92 - 
Despesas de Exercícios Anteriores. 

 

Créditos Adicionais 
 

O assunto é disposto principalmente na Lei nº 4.320/64 do Art. 40 ao Art. 46.  
Os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na 

Lei de Orçamento.  
Sua classificação se dá em:  
 Suplementares: são os destinados a reforço de dotação orçamentária;  
 Especiais: são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e  
 Extraordinários: são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como as em caso de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública.  
Os créditos suplementares e especiais necessitam de autorização do Poder Legislativo para serem abertos.  
Dessa forma, eles são autorizados por lei e abertos por DECRETO EXECUTIVO.   
A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.  
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São considerados recursos para abertura dos créditos suplementares e especiais, desde que não 
comprometidos:  

 O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  
 Os provenientes de excesso de arrecadação;  
 Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em Lei;  
 O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder 

executivo realizá-las.   
Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 

conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.  
Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças 

acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.   
Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a 

importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.  
Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 

conhecimento ao Poder Legislativo. 
 Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa 

disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. 
 O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, 

até onde for possível. 
 

Plano de Contas 
 
É a estrutura básica da escrituração contábil, formada por um conjunto de contas previamente estabelecido, 

que permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis 
conforme as características gerais da entidade, possibilitando a padronização de procedimentos contábeis. 

 
Conta Contábil 
 
Conta é a expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, evidenciando a composição, 

variação e estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas, mas 
que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo. 

As contas são agrupadas segundo suas funções, possibilitando: 

 Identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil, pelo método das partidas dobradas, dos atos e fatos 
de gestão, de maneira uniforme e sistematizada; 

 Determinar os custos das operações do governo; 
 Acompanhar e controlar a aprovação e a execução do planejamento e do orçamento, evidenciando a receita 

prevista, lançada, realizada e a realizar, bem como a despesa autorizada, empenhada, realizada, liquidada, 
paga e as dotações disponíveis; 

 Elaborar os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, 
de Fluxo de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Resultado Econômico; 

 Conhecer a composição e situação do patrimônio analisado, por meio da evidenciação de todos os ativos e 
passivos; 

 Analisar e interpretar os resultados econômicos e financeiros; 
 Individualizar os devedores e credores, com a especificação necessária ao controle contábil do direito ou 

obrigação; e 
 Controlar contabilmente os atos potenciais oriundos de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres. 

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP divide o plano de contas em 8 Classes: 
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Grupo Descrição 
1 Ativo 

2 Passivo e patrimônio Líquido 

3 Variações Patrimoniais Diminutivas 

4 Variações Patrimoniais Aumentativas 

5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 

6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 

7 Controles Devedores 

8 Controles Credores 

 
Receita Orçamentária 

Receitas orçamentárias são aquelas que ingressam de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios 

que poderão financiar políticas públicas e os programas de governo. Podem estar previstas no orçamento 

público LOA ou não. O fato de estar ou não estar prevista na LOA ou em Lei de Crédito Adicional não serve de 

parâmetro para a diferenciação de receita orçamentária e extra-orçamentária 

1. Receitas correntes — Conforme a lei 4.320/64 Art.11 § 1º. São Receitas Correntes as receitas tributárias, 

de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 

recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender 

despesas classificáveis em Despesas Correntes. 

 Receita tributária — é a proveniente de impostos, taxas e contribuições de melhorias; 

 Receita de Contribuições — é a proveniente das seguintes contribuições sociais(previdência social, 

saúde e assistência social), de intervenção domínio econômico(tarifas de telecomunicações) e de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas(órgãos representativos de categorias de 

profissionais), como instrumentos de intervenção nas respectivas áreas; 

 Receita patrimonial — rendas obtidas pelo Estado quando este aplica recursos em inversões 

financeiras, ou as rendas provenientes de bens de propriedade do Estado, tais como aluguéis; 

 Receita agropecuária — é a proveniente da exploração de atividades agropecuárias de origem vegetal 

ou animal; 

 Receita de serviços — é a proveniente de atividades caracterizadas pelas prestações de serviços 

financeiros, transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização, 

judiciário, processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes a atividades da 

entidade entre outros; 

 Receita industrial — resultante da ação direta do Estado em atividades comerciais, industriais ou 

agropecuárias; 

 Transferências correntes — recursos financeiros recebidos de outras entidades públicas ou privadas e 

que se destinam a cobrir despesas correntes; 

 Outras receitas correntes — provenientes de multas, cobrança da dívida ativa, indenizações e outra 

receitas de classificação específica; 

2. Receitas de capital — provenientes de operações de crédito, alienações de bens, amortizações de 

empréstimos concedidos, transferências de capital e outras receitas de capitais; 

 Operações de crédito — oriundas da constituição de dívidas (empréstimos e financiamentos); 

 Alienação de bens — provenientes da venda de bens móveis e imóveis e de alienação de direitos; 

 Amortização de empréstimos concedidos — retorno de valores anteriormente emprestados a outras 

entidades de direito público; 
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 Transferência de capital — recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 

destinados à aquisição de bens; 

 Outras receitas de capital — classificação genérica para receitas não especificadas na lei; também 

classifica-se aqui o superávit do orçamento corrente (diferença entre receitas e despesas correntes), 

embora este não constitua item orçamentário. 
 

Classificação da Receita 
A classificação da receita por natureza tem por objetivo identificar a origem do recurso segundo seu fato 

gerador.  
Face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres públicos, o 

esquema inicial de classificação está desdobrado em seis níveis, que formam o código identificador da natureza de 
receita, de acordo com a seguinte estrutura: 

 
 

C O E R AA SS DO 

Categoria 
Econômica 

Origem Espécie Rubrica Alínea Sub-alínea Detalhamento 

 
Categoria Econômica da Receita: Utilizado para mensurar o impacto das decisões do Governo na economia 
nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.) A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 11, classifica a receita 
pública orçamentária em duas categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
 

Receitas Correntes 
1 Receitas Correntes 
2 Receitas de Capital 
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 
8 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 

 
 

 Receitas Correntes: classificam-se nessa categoria aquelas receitas oriundas do poder impositivo do 
Estado - Tributária e de Contribuições; da exploração de seu patrimônio – Patrimonial; da exploração de 
atividades econômicas - Agropecuária Industrial e de Serviços; as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes – Transferências Correntes; e as demais receitas que não se 
enquadram nos itens anteriores – Outras Receitas Correntes; 

  Receitas de Capital: de acordo com o art. 11, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982, são as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. Classificam-se nessa categoria as 
receitas provenientes de Operação de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, 
Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital. 

 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: são receitas correntes de órgãos, fundos, autarquias, fundações, 
empresas estatais dependentes e de outras entidades integrante do orçamento fiscal e da seguridade social 
decorrente do fornecimento de materiais, bens e serviços, recebimentos de impostos, taxas e contribuições, 



 

28 

além de outras operações, quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgãos, fundos, 
autarquias, fundação, empresa estatal dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no 
âmbito da mesma esfera de governo.  

 Receita de Capital Intra-Orçamentárias: são receitas de capital de órgãos, fundos, autarquias, fundações, 
empresas estatais dependentes e de outras entidades integrante do orçamento fiscal e da seguridade social 
derivadas da obtenção de recursos mediante a constituição de dívidas, amortização de empréstimos e 
financiamentos ou alienação de componentes do ativo permanente, quando o fato que originar a receita 
decorrer de despesa de órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade 
constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo. 

 
A Portaria interministerial nº 338, de 26 de abril de 2006, que altera o Anexo I da Portaria 163, criou, para o 

exercício de 2007, uma nova classificação, destinada ao registro das receitas decorrentes das operações intra-
orçamentárias: 

 
7000.00.00 – Receitas Correntes Intra-Orçamentárias; 
8000.00.00 – Receitas de Capital Intra-Orçamentária; 
 
As novas naturezas de receita intra-orçamentárias, portanto, são constituídas substituindo-se o 1º nível 

(categoria econômica “1” ou “2” pelos dígitos “7” se receita corrente intra-orçamentária e “8” se receita de capital 
intra-orçamentária, mantendo-se o restante da codificação. As classificações incluídas não constituem novas 
categorias econômicas de receita, mas sim meras especificações das categorias, corrente e de capital, a fim de 
possibilitar a identificação das respectivas operações intra-orçamentárias e, dessa forma, evitar a dupla contagem de 
tais receitas. 
 

 Origem: A origem refere-se ao detalhamento da classificação econômica das receitas, ou seja, ao 
detalhamento das receitas correntes e de capital de acordo com a Lei no 4.320, de 1964. Tem por 
objetivo identificar a origem das receitas no momento em que elas ingressam no patrimônio público. No 
caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são compulsórias 
(como no caso dos tributos e das contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua 
diretamente na produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de serviços), se são decorrentes 
da exploração do seu próprio patrimônio (receitas patrimoniais), ou, ainda, decorrentes de transferências 
destinadas ao atendimento de despesas correntes ou de outros ingressos. No caso das receitas de 
capital, distinguem-se as provenientes de operações de crédito, da alienação de bens, da amortização 
dos empréstimos e das transferências destinadas ao atendimento de despesas de capital. 

 
Receitas Correntes Receitas de Capital 

1 Receita Tributária 1 Operações de Crédito 
2 Receita de Contribuições 2 Alienação de Bens 
3 Receita Patrimonial 3 Amortização de Empréstimos 
4 Receita Agropecuária 4 Transferências de Capital 
5 Receita Industrial 5 Outras Receitas de Capital 
6 Receita de Serviços   
7 Transferências Correntes   
9 Outras Receitas Correntes   

 
 Espécie: É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos, que permitem qualificar 

com maior detalhe o fato gerador de tais receitas. Por exemplo, dentro da Origem Receita Tributária 
(receita proveniente de tributos), podemos identificar as suas espécies, tais como impostos, taxas e 
contribuições de melhoria (conforme definido na CF/88 e no CTN), sendo cada uma dessas receitas uma 
espécie de tributo diferente das demais. 

 Rubrica: A rubrica é o nível que detalha a espécie com maior precisão, especificando a origem dos 
recursos financeiros. Agrega determinadas receitas com características próprias e semelhantes entre si. 
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 Alínea: A alínea é o nível que apresenta o nome da receita propriamente dita e que recebe o registro 
pela entrada de recursos financeiros. 

 Subalínea: A subalínea constitui o nível mais analítico da receita, o qual recebe o registro de valor, pela 
entrada do recurso financeiro, quando houver necessidade de maior detalhamento da alínea. 

 Nível de Detalhamento Optativo: De acordo com o artigo 2º da Portaria nº 163, de 04/05/2001, fica 
facultado o desdobramento da classificação da receita para atendimento das peculiaridades e 
necessidades do ente. Dessa forma, é permitido um desdobramento de qualquer código a partir do nível 
ainda não utilizado pela discriminação das naturezas da receita.  

 
Entretanto, quando a classificação já atingiu o nível de subalinea e o ente necessita de mais uma codificação 

para identificar uma situação local para seu controle, resta apenas acrescentar mais um nível de desdobramento ou 
detalhamento local. As receitas classificadas até este nível são totalizadas no nível imediatamente superior 
(subalinea) para efeitos de consolidação e remessa de informações aos Tribunais de Contas. Quando não utilizado 
este nível de detalhamento, o nono e décimo algarismos devem ser preenchidos com “00”. 

 
Exemplo de Natureza da Receita 

 

 
 

 
 

Receitas Extra-orçamentárias 

 

São aquelas que não fazem parte do orçamento público. 

Como exemplos temos as cauções, fianças, depósitos para garantia, consignações em folha de pagamento, 

retenções na fonte, salários não reclamados, operações de crédito por antecipação de receita (ARO) e outras 

operações assemelhadas. 

Sua arrecadação não depende de autorização legislativa e sua realização não se vincula à execução do 

orçamento. 

Tais receitas também não constituem renda para o município, uma vez que este é apenas depositário de 

tais valores. Contudo tais receitas somam-se às disponibilidades financeiras, porém tem em contrapartida um passivo 

exigível que será resgatado quando da realização da correspondente despesa extra-orçamentária. 

Em casos especiais, a receita extra-orçamentária pode converter-se em receita orçamentária. É o caso de 

quando alguém perde, em favor do Estado, o valor de uma caução por inadimplência ou quando perde o valor 

depositado em garantia. O mesmo acontece quando os restos a pagar tem sua prescrição administrativa decorrida. É 

importante frisar que cauções, fianças, e depósitos efetuados em títulos e assemelhados quando em moeda 

estrangeira são registrados em contas de compensação, não sendo, portanto considerados receitas extra-

orçamentárias. 
 
 
 

Balancete Financeiro 
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O Balanço financeiro é a demonstração contábil pública que evidencia os totais anuais (ou do período em 
questão) das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias executadas, bem como os saldos das 
disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício 
seguinte. 

O modelo oficial é o anexo 13 da Lei 4.320/64, modificado pela Portaria STN n.749 de 15 de dezembro de 
2009. 

O balanço financeiro é composto por duas colunas principais, sendo que na da esquerda, situam-se as 
receitas e na da direita, as despesas. 

Na coluna esquerda, são demonstradas as receitas orçamentárias, receitas extra-orçamentárias e os saldos 
de disponibilidades do exercício anterior. 

Na coluna direita, são demonstradas as despesas orçamentárias, despesas extra-orçamentárias e os 
saldos de disponibilidades que ficarão para o exercício posterior ao do balanço financeiro. 

É interessante notar que esta demonstração obedece à equação patrimonial, pois o total de receitas (coluna 
esquerda) é sempre igual ao das despesas (coluna direita). 
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Cadastros 

Cadastro de Assinaturas 
 

Esta tela é utilizada para cadastro das assinaturas dos relatórios do sistema, para isso preencha os campos 
conforme a imagem abaixo. Atenção para os campos Dt. Início Gestão e Dt. Final Gestão, esses campos definirão de 
quando até quando serão impressas as assinaturas. 

É necessário um cadastro para cada gestão que o responsável for assinar um relatório. Exemplo: o 
Contador assina os empenhos na Gestão X e na Gestão Y, serão precisos dois cadastros, um para cada gestão. 

 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Assinaturas 

 
Importante: Para o correto funcionamento das assinaturas personalizadas é necessário marcar a 

opção “Usar Assinaturas Personalizadas” na aba Orçamento do módulo Administração, caso contrário os 
relatórios sairão com as assinaturas cadastradas no “Cadastro de Identificação de Gestão”. 

 

Cadastro de Assinaturas por Relatório 
 

Agora que já cadastrou as assinaturas é hora de vincula-las aos seus respectivos relatórios. 
Nesta tela você selecionará o relatório que receberá as assinaturas e após isso clique em Salvar. 

 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Assinaturas Por Relatório 
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Com o relatório escolhido e salvo clique na aba Assinaturas e nesta tela selecione as assinaturas que 

aparecerão nesse relatório. Após selecionar a assinatura clique no botão + no lado direito da assinatura. 
 

 
 

 

Cadastro de Pessoa 
 

Nesta tela deverão ser cadastrados o ordenador da despesa, os responsáveis jurídico e contábil e os 
demais assinantes de relatórios no caso de existir Unidades Gestoras que tenham responsáveis diferentes da gestão 
a que estão vinculadas. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Cadastro Único de pessoa 
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Cadastro de Cidade 
 

Tela para cadastro das cidades brasileiras. Esta tela já traz diversas cidades cadastradas de acordo com os 
dados do IBGE, se existir alguma que ainda não exista deverá ser cadastrada utilizando esta tela. Para os clientes 
mineiros o campo De Para MG deve ser preenchido de acordo com o código do município informado pelo SICOM, 
pois este utiliza uma codificação diferente. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Cidades 

 

Cadastro de Contas Bancárias 
 

Esta tela é utilizada para o cadastro das contas bancárias. Os campos mais importantes desta tela são: 

 Nr Agência: só aceita caracteres do tipo numérico, qualquer outro tipo é aceito, mas vai dar erro na 
análise do balancete no Tribunal de Contas. 

 Conta contábil: Se você configurou as contas contábeis para os tipos de contas na tela Empresa do 
Módulo Administração, não será preciso preencher esse campo, o sistema o preencherá 
automaticamente. Veja o subitem Aba Contabilidade do Item Parametrização deste manual 

 Gestão: vai vincular esta conta a uma gestão específica. 
 Data Abertura: este marca a partir de quando essa conta iniciará sua movimentação, ou seja, ela só vai 

aparecer nas movimentações e relatórios depois da data informada neste campo. 
 Data fechamento: este campo estiver preenchido quer dizer que esta conta está inativa, sendo assim, 

ela não aparece nas cargas de prestações de contas nem nos relatórios financeiros, a menos que seja 
especificada nos filtros dos relatórios. 

As Fontes de Recursos e Recursos Financeiros devem ser preenchidos com os recursos específicos da 
conta. 
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Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Contas bancárias e Caixa 

 

Desbloqueio de Gestão 
 

Tela usada para bloquear ou desbloquear a movimentação contábil e financeira de uma gestão. 

Se sua intensão é desbloquear a gestão para alterações no mês de janeiro/2012 então a data deve ser o 
ultimo dia do mês anterior, sendo assim, a data deve ser configurada para 31/12/2011. Para bloquear configure a 
data para o ultimo dia do mês que receberá o bloqueio, exemplo 31/01/2012, toda a movimentação anterior a essa 
data será bloqueada. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Desbloqueio de Gestão 
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Cadastro de Detalhamento da Dívida Consolidada por Credor 
 

Esta tela é utilizada para cadastro da Dívida Fundada. Ex.: Dívidas com INSS, Precatórios, etc. 
Esta tela é usada para atender edital de municípios do Estado de Mato Grosso. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Detalhamento da Dívida Consolidada por Credor 

 

Cadastro de Fonte de Recurso 
 

Os dados desta tela já tem uma carga automática, ou seja, muito provavelmente já virá preenchida, mas em 
casos de cadastro de novas Fontes será utilizada esta tela. 

 Código/Chave: Campo de identificação do registro é de preenchimento automático pelo sistema. 
 Nome: Informe a descrição da fonte, esta descrição segue uma padronização definida pelo Anexo XIII 

da IN 015/2012. 
 Código TCM: Digite o código que é formado pelos dados do Grupo de Fonte e a Especificação da Fonte 

constantes do Anexo XIII. 
 Tipo de Recurso: Selecione Próprio ou Vinculado. 
 Grupo da Fonte: Clique na lupa e selecione-o de acordo com a fonte. 
 Especificação da Fonte: Clique na lupa e selecione que mais se adequa. 

Feito isso já é possível salvar o registro, para tanto clique em Salvar. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Fonte de Recurso 
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Cadastro de Fornecedores 
 

Se a intensão é cadastrar um novo fornecedor ou até mesmo consultar dados de fornecedores cadastrados, 
esta é a tela. O preenchimento desta tela é intuitivo e fácil de ser realizado. Muita atenção para os campos Tipo de 
Pessoa e Tipo, pois mesmo que seja uma pessoa física, cadastrada com CPF, se for marcado com o tipo Jurídica o 
sistema aceitará o cadastro e salvará o registro, mas se tornará um credor inválido e retornará erro ao ser analisado 
pelos tribunais de contas. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Fornecedores 

 

 

Cadastro de Função 
 

Esta tabela por padrão já vem preenchida, mas caso haja alguma função que esteja nela pode ser 
preenchida por esta tela. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Função 
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Cadastro de Histórico 
 

Com esta tela é possível cadastrar os históricos utilizados nos empenhos, por exemplo. Vamos supor que 
você utilize um histórico padrão para a natureza 339030, é só cadastrar o histórico no campo Obs e vincular a 
natureza 339030 no campo Natureza, com isso, quando for empenhar despesas do elemento 339030 este histórico 
estará disponível para seleção. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Histórico 

 

Cadastro de Identificação da Gestão 
 

Todos os dados da gestão e de seus responsáveis são inseridos e conferidos a partir desta tela. Atenção 
para as abas Dados do Gestor, Contador, Controle Interno, Responsável Jurídico e Assinaturas, essas abas devem 
ser preenchidas obrigatoriamente, pois elas enviam informações para relatórios e arquivos de analise dos tribunais.  

Para gestores anteriores utilize o botão Gestores Anteriores localizado na parte de baixo da tela. Supondo 
que você precise reenviar um balancete ou emitir relatórios de um período diferente do que está sendo executado, 
esse cadastro irá enviar as informações do gestor que estiver cadastrado para aquele período. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Identificação da Gestão 



 

38 

Cadastro de Limite de Suplementação 
 

Nesta tela são cadastradas as leis que autorizam as suplementações com seus devidos limites. Antes de se 
cadastrar os decretos de suplementações, ou mesmo de se fazer as movimentações orçamentárias nas dotações, é 
preciso cadastrar a lei que autorizou tais movimentações. Com esses dados o sistema irá controlar o saldo de 
suplementação, impedindo que haja mais suplementaçções do que foi autorizado pelo Poder Legislativo. Os créditos 
adicionais são regidos pela Lei 4.320/64 a partir do artigo 40. Os limites suplementares são previstos em lei exarada 
pelo Executivo e apovada pelo Legislativo do município e estes limites não podem ser ultrapassados, uma vez que 
ultrapassando-os descumprirá do disposto no inciso V do art 167 da Constituição Federal do Brasil. 

O campo Limite Segurança Suplementação pode ser configurado com uma porcentagem para que o 
sistema alerte o usuário quando as suplementações atingirem 80%, por exemplo, do limite previsto em lei e 
cadastrado no campo Percentual. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Limite de Suplementação 

 
 
Cadastro de Natureza 

 

Esta tabela já vem preenchida por padrão e pode ser usada para conferência ou para cadastro de Elemento 
de Despesa ainda não cadastrado. Lembrando que a codificação da Natureza segue um padrão definido pela 
Portaria Interministerial 163/2001 e não pode ser aleatório. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Natureza da Despesa 
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Orçamento a Partir de 2002 
 

Nesta tela é possível consultar os dados de uma ficha como Função, SubFunção, etc. 

Os campos de cadastro nesta tela são as marcações das opções para cálculo de gastos com Educação e 
Saúde, necessários para geração dos relatórios de acompanhamento dos gastos com serviços de saúde e a 
aplicação dos 25% da educação. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Orçamento a Partis de 2002 

 
 
Órgão do Orçamento 

 

Tela para cadastro dos órgãos da gestão. Atenção para o campo Tipo, pois é com ele que o sistema 
“saberá” se o órgão é do Executivo, ou do Legislativo ou de algum Fundo específico. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Órgão 
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Cadastro de Patrimônio 
 

A mesma tela cadastro do módulo Patrimônio. Serve para cadastrar os bens patrimoniais da gestão, bem 
como fazer suas movimentações físicas e financeiras.  Para mais detalhes consulte o manual do Módulo Patrimônio. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Patrimônio 

 

Cadastro de Programas do Orçamento 
 

Tela de cadastro simples. Você pode saber mais sobre conceito e legislação do Programa de Governo 
encontrado na página 17 desse manual. 

 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Programa 
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Cadastro e Projeto/Atividade 
 

Tela de cadastro simples. Você pode saber mais sobre conceito e legislação do Projeto/Atividade no início 
desse manual. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Projeto/Atividade 

 
 
Cadastro de Receita Prevista 

 

Tela para cadastro da previsão de Receitas Orçamentárias para um exercício específico, nesta tela é 
utilizado a conta contábil para cadastro da receita bem como o código de Lei específico definido pelo Anexo I da 
Portaria Interministerial 163/2001. 

O cadastro é simples. Digite o exercício, na Grid 1 navegue até a primeira linha em branco, clique no campo 
Plano de Contas e tecle F9 para pesquisar o plano de contas da receita a ser cadastrada. Uma vez selecionada a 
receita tecle <Tab> para ir ao próximo campo, neste momento o cursor está no campo Receita STN, tecle F9 para 
selecionar o código de Lei dessa receita, selecione pelo nome da receita, tecle <Tab> para ir ao próximo campo. 
Digite a gestão a que essa receita está vinculada e tecle Tab. O campo atual nesse momento é o Retenção Pasep 
selecione NÃO e tecle <Tab> para ir ao campo Vl.Atualizado, não preencha nada neste campo, tecle <Tab> e o 
registro será salvo. Após salvo selecione o registro e na Grid 2 faremos o cadastro da Fonte de Recursos da receita. 
Com o registro selecionado clique no campo Código da Grid 2, tecle F9 e selecione a fonte correspondente a sua 
receita, tecle <Tab> para ir ao campo digite o valor da receita para esta fonte agora tecle <Tab> duas vezes e seu 
registro será salvo. Pronto vc acabou de cadastrar a Previsão de uma receita. 

Importante: No campo valor da Grid 2 só pode ser digitado valor quando se estiver elaborando o orçamento 
anual, se o exercício já está em curso e seu orçamento já está sendo executado não coloque valor neste campo, 
simplesmente tecle Tab deixando o valor 0,00. 
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Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Receita Prevista 

 

Cadastro de Receita STN 
 

Esta tela já estará preenchida, pois se trata de uma tabela padrão definida pela Portaria Interministerial 
163/2001, porém alguns dados dessa tela devem ser configurados de acordo com as particularidades de cada 
receita, são eles: 

Para que os códigos cadastrados para cada lei apareçam é preciso primeiro selecionar o exercício 
corrente no campo Exercício. 

 Renda Local: Marque esta opção para as receitas que figurarão no relatório de Rendas Locais. Renda 
Local é toda e qualquer receita recolhida diretamente pelo município a seus cofres, para facilitar na 
identificação, são as receitas que estão vinculadas aos códigos: 1.1.0.0 – Receita Tributária, 1.2.0.0 – 
Receitas de Contribuições, 1.3.0.0 – Receita Patrimonial, 1.6.0.0 – Receita de Serviços, 1.9.3.0 – 
Receita da Divida Ativa e as Receitas de Multas e Juros.  

 Recta. Corrente Liq.: Marque esta opção se a receita em questão entrará no cálculo da Receita 
Corrente Líquida, esta marcação também informará que esta receita irá aparecer nos relatórios que 
exigirem a Receita Corrente Líquida. 

 Transf. Câmara: Receitas que irão compor o cálculo do duodécimo. 
 Previdência: Receitas específicas da previdência própria. 
 Pasep: Receitas que irão compor o cálculo do Pasep. 
 Tipo Aplic Educ: Nesta seleção escolha se a receita é de vinculação mínima, FUNDEF ou Recursos 

Específicos, sendo Vinculação Mínima os próximos dois campos devem ser preenchidos com os devidos 
percentuais. 
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 Perc Aplic Educ: Porcentagem de vinculação mínima de gastos com a Educação. Exemplo: 25 ou 
100%. IPTU 25% de vinculação para a educação, Receita Salário Educação 100%. 

 Perc Aplic Saude: Porcentagem de vinculação mínima para gastos com a Saúde. 
 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Receitas STN 

 

 

Cadastro de Recurso Financeiro 
 

Maior nível de particularização da Fonte/Destinação de Recursos é utilizado na execução financeira, pois 
informará o tipo de verba que determinada despesa deverá ser paga. No TCM o Recurso Financeiro se trata do 
Detalhamento da Fonte definido pela IN 015/2012 e deve ser preenchido da seguinte forma. 

 Código: Campo de identificação do registro é preenchido automaticamente pelo sistema. 
 Descrição: Descrição completa do Detalhamento. Deve ser observada a IN 15/2012 que define as 

Fontes e os Detalhamentos de Recursos aceitos pelo Sistema de análise de balancete. 
 Fonte: Selecione a fonte corresponde ao Recurso Financeiro que será criado. 
 Cód. TCM: Neste campo será definido o Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos de acordo 

com o Anexo XIII e a Tabela de Compatibilização das Fontes de Recursos da IN 015/2012. Caso ocorra 
de o detalhamento que você irá cadastrar não exista na tabela de compatibilização o TCM permite que o 
mesmo seja criado conforme a sua necessidade e para isso o detalhamento deve ser a partir do código 
500. Exemplo: supondo que você queira cadastrar um detalhamento para a fonte 114, mas na tabela de 
compatibilização não exista uma que se encaixe no tipo de recurso pretendido, então, pode ser criada 
com o código 500, assim o campo Cód. TCM deverá ser preenchido com o 500 e assim sucessivamente.  

Após preencher clique no botão Salvar. 
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Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Recursos Financeiros/Convênio 

 

Anexo XIII: Clique aqui 

Tabela de Compatibilização: Clique aqui 

 

Cadastro de Sub-Natureza 
 

Preencha os campos como demonstrado abaixo: 

 Natureza: Preencha com a natureza da Despesa de acordo com a Portaria Interministerial 163. 
Exemplo: 339030, após prencher tecle <Tab>, na gri abaixo irá aparecer as subnatureza já cadastradas 
para a natureza selecionada, clicando nelas será possível alterá-las, caso contrário pode ser 
acrescentada outra sub-natureza, leve em consideração que as sub-naturezas tambem seguem uma 
legislação específica, no caso do TCM-GO é o Anexo VI da IN 015/2012, se o elemento pretendido é 
previsto pelo Anexo VI insira-o conforme descrito abaixo. 

 Código: Insira o código da sub-natureza de acordo com o Anexo VI acima descrito. 
 Nome: Insira a descrição do código informado, também seguindo o que define o Anexo VI. 
 Tipo: Selecione Despesa. 
 Compras?: Selecione SIM se essa subatureza recebe os registros de despesa do módulo compras, 

caso contrário selecione NÃO. 
 Tipo Pessoal: Se for uma despesa de gastos com pessoal, 319011, 319009,... selecione a opção que 

mais se adequa. 
 De Para: Este campo deve ser preenchido para adequar o código cadastrado com o código previsto em 

lei. 
 De Para 2002: Este campo não é preciso preencher. 
 Exige Ret. INSS?: Se a despesa informa for uma despesa que irá incidir retenção de INSS selecione 

SIM. 
 Entra na DIRF: Marcando SIM esta sub-natureza passará a compor os dados do arquivo DIRF que será 

enviado para a Receita Federal. 
 Conta Débito: Preencha com a conta contábil correpondente para naturezas do tipo Patrimonial, 

exemplo 449052. É preciso preencher esse campo para que os demonstrativos patrimoniais 
demonstrem corretamente as movimentações contábeis dos bens móveis e imóveis. 
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 Conta Crédito: Preencha com a conta contábil correpondente para naturezas do tipo Patrimonial, 
exemplo 449052. É preciso preencher esse campo para que os demonstrativos patrimoniais 
demonstrem corretamente as movimentações contábeis dos bens móveis e imóveis. 

Clique em salvar para concluir o cadastramento. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Sub-Natureza 

 

Cadastro de Sub Função 
 

Esta tabela já virá devidamente preenchida, mas cabe a cada responsável contábil a conferência e, se 
necessário, o cadastramento. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>SubFunção 
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Cadastro de Tipo de Aviso 
 

Os avisos são necessários para informar os lançamentos de movimentações de débitos ou créditos no 
Módulo Financeiro, tanto pode ser de receita orçamentária como extra. 

 Aviso Lanc. : Preencha com a descrição sucinta do aviso a ser cadastrado. 
 D/C: Selecione se o aviso irá gerar lançamentos de débitos ou créditos. 
 Tipo Aviso: Selecionar o que melhor se adequa para o aviso entre as opções estão Receita, Receita 

Extra-orçamentária ou Despesa, entre outras. 
 Conta Contábil: Deverá ser informada a conta contábil devidamente cadastrada no Plano de Contas. 

Os demais campos não são necessários, sendo assim, clique em Salvar e o cadastramento estará 
completo. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Tipos de Avisos 

 
 
Cadastro de Tipos de Retenção 

 

Utilizados para lançar as retenções e descontos nas liquidações, exemplo retenção de INSS, ISS, etc. 

 Código: Campo de identificação do registro é preenchido automaticamente pelo sistema. 
 Retenção: Informe a descrição da retenção. 
 Conta Contábil: Assim como nos avisos as retenções devem possuir sua conta contábil devidamente 

cadastrada no Plano de Contas que deverá ser informada nesse campo. 
 Regime: Selecione entre Regime ou Caixa, lembrando que: 

a) A adoção do regime de competência tem por finalidade reconhecer, na contabilidade, as receitas, 
custos e despesas, no período a que competem, independente da sua realização em moeda; ou 

b) O regime de caixa representa o reconhecimento das receitas, custos e despesas, pela entrada e 
saída efetiva da moeda. 

 Tipo: Selecione o que melhor se adequa ao seu cadastro, se o cadastro se trata de uma retenção de 
INSS por exemplo selecione Desconto, caso se trate de uma retenção de ISS e a Gestão seja o 
Executivo (Prefeitura) informe Receita. 
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 Tipo 1: Selecione o que melhor se adequa ao seu cadastro. 

Após prencher estes campos já é possível salvar o registro, clique em salvar para concluir. 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Tipos de Retenção 

 

Cadastro de Unidade do Orçamento 
 

 Código: Preencha com a codificação de acordo com sua estrutura administrativa, lembrando-se das 
normas e especificações de layout do Tribunal de Contas; 

 Nome: Nome da Unidade Orçamentária; 
 Gestão: Informe a gestão a qual essa unidade está subordinada; 
 Órgão: Informe o órgão ao qual está unidade está subordinada; 
 Almoxarifado: Se esta unidade orçamentária possui um almoxarifado específico informe-o nesse 

campo; 
 Tp Unidade: Selecione uma das opções: 
 0 - Outros; 
 1 - Saúde; 
 2 - Educação; 
 3 - Fundeb. 
 Tp. Unidade TCM-GO: Selecione a opção que melhor se adequa a sua unidade orçamentária: 

01 - Executivo; 
 02 - Legislativo; 
 03 - FUNDEB; 
 04 - ADM. Direta Fundo Especial; 
 05 - ADM. Indireta Fundação; 
 06 - Empresas Públicas; 
 07 - Soc.Economia Mista; 
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 08 - Previdência Municipal; 
 10 - Fundo Municipal de Saúde; 
 11 - FMAS; 
 12 - FMCA/FMDCA/FMIJ/FMA; 
 13 - FMH Fundo Municipal de Habitação; 
 14 - FME Fundo Municipal de Educação; 
 99 - Outros. 
Após preencher estes campos, clique no botão salvar para concluir o registro. 
A unidade já está devidamente registrada, mas ainda existem campos com preenchimento muito 

importante, pois esses dados serão utilizados por diversos relatórios bem como farão parte das informações das 
prestações de contas, esses campos estão localizados nas abas Assinaturas, Gestor/Ordenador de Despesa, 
Contador Responsável, Controle Interno Responsável e Setor Jurídico Responsável. Preencha todos os dados 

 
Caminho: Visualizar>>Tabelas>>Unidade 

 
 
Cadastro de Obras 
 

Cadastro obrigatório para as despesas empenhadas na natureza 449051 – Obras e Instalações. Ao se 
efetuar um empenhamento de despesa na natureza acima informada deve-se preencher o campo Código da Obra na 
tela de empenho e para isso o cadastro da obra deve ser feito através desta tela. Preenche-se todos os dados da aba 
Informações principalmente campos como Nome fiscal, CPF Fiscal, Latitude e Longitude do local onde será efetuada 
a obra. 
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Caminho: Visualizar>>Obras>>Cadastro de Obras 

 

Contratos 
 

O campo Código é a identificação do registro, tem seu preenchimento formado pelos dados dos campos Nr. 
Contrato, Ano e Gestão. 

Todos os contratos firmados pela gestão pública municipal deve ser cadastrado, pois terão seus números 
vinculados aos seus respectivos empenhos e farão parte das informações das prestações de contas mensais. 

As informações das abas Dados do Contrato, Publicação e Certidão são de prenchimento obrigatório. São 
informações básicas e únicas de cada contrato. 

A aba Aditivo só será preenchida se o contrato selecionado tiver um aditivo, sendo assim todos os campos 
devem ser preenchidos. 

A aba Rescisão/Suspensão também só será prenchida em casos em que houver uma rescisão, 
cancelamento do contrato antes do término ou se houver uma paralisação do mesmo. 

A aba Empenho não é preenchida, esta aba trará os dados do empenho, automaticamente assim que o 
contrato for vinculado ao empenho. 

As duas últimas, TCM e TCE MG, são dados específicos que cada tribunal exige, devem ser preenchidas 
obrigatoriamente dependo da unidade da federação de seu município. 
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Caminho: Visualizar>>Contratos 

 

Cadastro de Decreto 
 

Antes de processar a movimentação orçamentária entre as dotações deve-se cadastrar o decreto que será 
usado para abrir os créditos adicionais. 

Nesta tela você deverá informar o Ano, a Data, o Número do Decreto, selecionar a Lei que autoriza a 
movimentação, que é cadastrada na tela Limite de Suplementação, vide página 35, bem como o Tipo do Decreto, 
atenção para este campo, pois o mesmo deve estar igual ao da lei. 

 
Caminho: Visualizar>>Decretos>>Cadastro de Decretos 
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Execução da Despesa 

Nas páginas anteriores vimos sobre as legislações que regem a contabilidade pública bem como os 
conceitos básicos de vários termos e nomenclaturas que povoam o vocabulário de todos nós que trabalhamos com 
entidades de caráter público. A partir de agora falaremos sobre a execução e os estágios da despesa pública. 

Na forma prevista na Lei Federal nº 4.320/64, os estágios da despesa orçamentária são o empenho, a 
liquidação e o pagamento. 

 
 

Nota de Empenho 
 

O empenho é o primeiro estágio da despesa. Nada mais é que o comprometimento do crédito orçamentário, 
para que o Governo tenha controle da parcela de seu orçamento já compromissada, bem como daquela ainda à sua 
disposição. 

O Empenho será formalizado por meio da emissão de um documento denominado Nota de Empenho (NE), 
onde são especificados, entre outros, os seguintes campos:  

 Ficha: Informe a ficha na qual será realizada a despesa. Informando a ficha o sistema já trará os dados 
dos campos: Órgão, Unidade, Projeto/Ativ, Natureza e Fonte de Recurso. 

 Nº Pre Empenho: Campo de identificação do registro com preenchimento sequencial e automático, não 
deve ser preenchido. 

 Sub Natureza: Deve ser informada em conformidade com a despesa que se está empenhando e com a 
Natureza da ficha. Exemplo: empenho na Natureza 339030 – Material de Consumo pode ter sua sub 
natureza informada como 07 – Gêneros de Alimentação ou 16 – Material de Expediente. Para mais 
informações sobre sub naturezas vide página 41 deste manual. 

 Det. Fonte: Informar o detalhamento da fonte de recurso. 
 Data: Informe a data do empenho, este já traz a data do dia atual, mas pode ser preenchido com 

qualquer data. 
 Tp Empenho: Selecionar o Tipo do Empenho de acordo com a despesa que está sendo empenhada. 

Mais sobre os tipos de empenho acesse a página 20 deste manual. 
 

Após preencher estes dados tecle <Tab> até mudar para a aba Fornecedor. Nesta aba clique na lupa ou 
tecle <F9> para abrir a janela de seleção de fornecedores, selecione o fornecedor e tecle <Tab> até mudar para a 
aba Contrato, se esta despesa tem um contrato clique na lupa ou tecle <F9> para abrir a janela de seleção de 
contratos, caso não seja preciso informar o contrato tecle <Tab> até mudar para a tela Licitação. Se houver licitação 
preencha os campos desta tela, caso contrário tecle <Tab> até mudar para a tela Evento/Histórico. Selecione um 
histórico previamente cadastrado ou simplesmente preencha o campo Histórico. Após preencher tecle <Tab> para ir 
a tela Parcelas. Você pode informar o valor total do empenho no campo do mês correspondente, ou pode preencher 
com parcelas em cada mês a partir do mês em que está efetuando o empenho. 

 
Clique em Salvar e o empenho estará finalizado. 
 
Para imprimir o empenho clique no botão NE, localizado na parte central inferior da tela. 
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Caminho: Visualizar>>Execução orçamentária>>Nota de Empenho 

 

 



 

53 

 
Nota de Liquidação 
 

Segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.  

 
 Ficha: Selecione a ficha na qual está empenhada a despesa. 
 Nº Pre Empenho: Clique na lupa para abrir a tela de seleção de empenhos, aqui será mostrado todos 

os empenhos realizados na ficha selecionada no campo anterior. 
 Data Liq: Informe a data em que se dará a liquidação. 
 Valor Bruto: Este campo já trará o valor do empenho automaticamente, mas é possível modifica-lo. 
 Data Venc: Data de vencimento da despesa. 
 Histórico: Este campo já trará automaticamente o histórico do empenho, mas lhe dará possibilidade de 

edita-lo. 
Clique no botão com imagem do disquete para salvar a liquidação. 
Após salvar a liquidação é preciso, ainda, preencher os dados do Documento Fiscal na Grid Documentos. 
 Tipo Doc.: Selecione o tipo do documento, se é Nota Fiscal, Recibo ou Cupom Fiscal, entre outras. 
Preencha os campos Nº Documento, Nº Série, Nº AIDF, DANFE e Dt Emissão com os dados do 

documento. Tecle <Tab> para mudar para o campo Valor, preencha o valor e tecle <Tab> duas vezes para salvar o 
registro. 

Se houver mais de um documento fiscal clique sobre o campo Tipo Doc. para selecionar outro documento. 
Caso haja retenções/descontos preencha os dados da Grid Retenções, para isso selecione a liquidação e 

clique no campo Cód. e tecle <F9> para selecionar o código da retenção, tecle <Tab> para ir ao campo Valor Retido 
preencha o valor da retenção e tecle <Tab> até salvar o registro. 

Para impressão da liquidação clique no botão Nota de Liquidação localizado na parte central inferior da tela. 
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Caminho: Visualizar>>Execução orçamentária>>Nota de Liquidação 
Nota de Pagamento 

 

Terceiro e ultimo estágio da despesa orçamentária. É a fase da quitação da obrigação da administração 
pública para com o credor. Representa, a grosso modo, a entrega de numerário ou a disponibilização deste ao 
fornecedor, mediante crédito em conta corrente, por exemplo. 

 Ficha: Selecione a ficha na qual está empenhada a despesa. 
 Nº Pre Empenho: Clique na lupa para abrir a tela de seleção de empenhos, aqui será mostrado todos 

os empenhos realizados na ficha selecionada no campo anterior. 
 Nº Nota Liq: Informe a liquidação ou clique na lupa para selecionar as liquidações existentes para o 

empenho atual. 
 Data: Digite a data para pagamento da despesa. 
 Valor: Este campo já trará o valor da liquidação selecionada, mas pode ser editado. 
 Nº Conta: Informe a conta bancária pela qual a despesa será paga. 
 Forma Pag: Escolha o tipo do documento de pagamento será usado que pode ser: Cheque, Dinheiro, 

Boleto Bancário, etc. 
 Nr. Doc.: Informe o número do documento de pagamento. 
 Fonte/Det.: Este campo já trará o detalhamento da fonte informado no empenho, mas fica disponível 

para modificação. 
 Histórico: Já trará o histórico gravado no empenho 

Clique no botão com imagem de disquete para salvar sua nota de pagamento. 

Para impressão clique no botão Nota de Pagamento na parte inferior esquerda da tela. 
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Caminho: Visualizar>>Execução orçamentária>>Nota de Pagamento 
Consulta de Empenho 

 

Nesta tela é possível consultar um empenho filtrando por diversos dados constantes da NE tais como: 
Nome do Fornecedor, data do empenho, Contrato, etc. 

Para isso forneça os dados do filtro e clique no botão Pesquisar. 
Quando a lista de empenhos aparecerem dê duplo clique no empenho que deseja e a tela de empenho 

abrirá com o empenho selecionado. 
 

 
Caminho: Visualizar>>Execução orçamentária>>Consulta Nota de Empenho 

 
 

Anulação de Empenho 
 
A anulação do empenho é efetuada, no decorrer do exercício, por meio da ANE, da seguinte forma: 
 Parcialmente, quando seu valor exceder o montante da despesa realizada; e 
 Totalmente, quando o serviço contratado não tiver sido prestado, o material encomendado não tiver 

sido entregue ou quando a NE tiver sido emitida incorretamente. 
O valor correspondente ao empenho anulado reverte ao crédito, tornando-se disponível, no saldo 

orçamentário, para emissão de novo empenho. 
 
O empenho só poderá ser anulado se o mesmo ainda não foi pago, liquidado, ou parcialmente, quando 

houver saldo pendente de liquidação. 
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Caminho: Visualizar>>Execução orçamentária>>Anulação de Nota de Empenho 

 
 
 

Anulação de Liquidação 
 

Somente é possível anular a Liquidação que não foi paga ou que ainda possua saldo pendente de 
pagamento. 

Para isso selecione a liquidação que pretende anulas e clique no botão Anular Liquidação, a seguinte será 
mostrada trazendo já os dados da liquidação selecionada devendo-se somente preencher o valor a ser anulado 
clicando logo em seguida no botão Salvar. 

Se caso houver documento fiscal preenchido na liquidação os dados do mesmo devem ser inseridos na aba 
Anulação de Documentos Fiscais. Para isso clique no campo Cód.>> e tecle <F9> para abrir a janela de seleção dos 
documentos fiscais, tecle <Tab> e preencha o valor da anulação, por fim tecle <Tab> novamente para salvar o 
registro. 
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Caminho: Visualizar>>Execução orçamentária>>Anulação de Nota de Liquidação 

Processamentos 

 
Rotinas executadas pelo sistema para correção de erros na execução orçamentária. 
 

Gera Despesa a Pagar 
 
Gera uma série de validações nos pagamentos, anulações e saldos da despesa a fim de se apurar e 

refazer o saldo da despesa a pagar. 
 
É aconselhável que se use um período maior e anterior ao exercício da execução orçamentária atual para 

que se façam as validações de saldos dos restos a pagar. 
A tela é simples, só é preciso preencher a gestão e informar o período a ser executado. 
 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Gera Despesa a Pagar 

 
 

Gera inconsistência Contábil 
 

Processamento utilizado para demonstrar divergências entre os saldos financeiro e contábil das contas 
bancárias, inconsistências nos avisos de receitas, etc. 

Selecione o exercício, o mês, a gestão a serem analisados e clique em Gerar. Na caixa de texto serão 
demonstradas as inconsistências.  
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Caminho: Visualizar>>Processamento>>Lista Consistência Contábil 

Lista Consistência do Orçamento 
 

Demonstra se há irregularidades nas Fichas, Empenho, Liquidação ou Pagamento. Selecione o período, a 
gestão e clique em Pesquisar. Havendo irregularidades lhe demonstrar qual ficha, empenho, liquidação, pagamento e 
a descrição da irregularidade encontrada. 

Navegue pelas abas para verificar quais inconsistências foram encontradas 
Na imagem de exemplo pode ser observada que existem empenhos sem Subnatureza. 
 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Lista Consistência Orçamento 

 
 

Gera Arquivo TCM-GO 
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Gera o arquivo de prestação de contas mensal para o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, escolha 

a gestão e o período a ser analisado. 
 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Gera Arquivo TCM-GO>>Balancete TCM-GO a partis de 2011 

Gera DIRF 
 

Com esta tela será gerado o arquivo a ser importado pelo sistema da DIRF para envio das informações dos 
fornecedores, pessoa física, que tiveram retenção de Imposto de Renda na fonte. 

O arquivo será gerado no formato zip, porém o sistema da DIRF só importa arquivos do formato txt, após a 
geração do arquivo será preciso descompacta-lo com um sistema de compressão de arquivos a exemplo o winrar, e 
este arquivo descompacto que será importado pelo sistema da DIRF. 

 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Gera DIRF 

 
 

Importar e Exportar arquivos para juntada 
 
Tela utilizada para fazer a Consolidação para fins de prestação de contas à LRF e Balanço Geral, de 

gestões que utilizam outros sistemas ou banco de dados separado do executivo. Se em seu município todas as 
gestões utilizam o mesmo banco de dados não será preciso fazer esse processamento. 

 
Selecione o exercício, o mês, a gestão e o tio de movimentação importar ou exportar arquivos. 
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Caminho: Visualizar>>Processamento>>Importar e Exportar arquivo para juntada 

 

Gera Arquivos TCE-MG 
 
Processamento que gerará os arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais. Nesse menu estarão presentes as telas de geração dos arquivos do PCA, LRF e SICOM prestação de 
contas mensal. 

 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Gera Arquivos TCE-MG>>Gerar Arquivos PCA 
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Caminho: Visualizar>>Processamento>>Gera Arquivos TCE-MG>>Gerar Arquivos LRF 

 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Gera Arquivos TCE-MG>>Gerar Arquivos SICOM 

Sicap TO 
 
Processamento que gerará os arquivos para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins. 
 

 
Caminho: Visualizar>>Processamento>>Sicap TO>>Gerar Arquivos Layout 
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Relatórios 

 

Relatórios para Conferência 
 
Relatórios emitidos para simples conferência da execução. 
 

Conferência do Saldo Orçamentário 
 
Relatórios >> Elaboração Orçamento >> Lista Q.D.D. (Quadro demonstrativo de Despesas) 
Relatórios >> Geral >> Despesas >> Ficha Orçamentária 
Relatórios >> Geral >> Emite Decretos >> Relação de Créditos Adicionais 
Relatórios >> Geral >> Demonst. do Limite de Creditos – MG 
 
 

Conferência da Execução da Despesa 
 
Relatórios >> Geral >> Empenhos... Neste menu se encontram todos as relações de empenhos que são necessárias 
para conferência da execução. 
Relatórios >> Geral >> Liquidações >>... 
Relatórios >> Geral >> Pagamentos >>... 
Relatórios >> Geral >> Rentenções >>... 
Relatórios >> Geral >> Relação de Descontos >>... 
Relatórios >> Geral >> Relatório de Contratos e Convênios Vigentes 
Relatórios >> Geral >> Relatório de Obras 
Relatórios >> Geral >> Despesas >> .. 
Relatórios >> Gestão >> Demonstrativo Execução Orçamentária e Financeira 
Relatórios >> Gerenciais >> Demonstrativo de Empenho. Liquidação e Pagamento por Natureza 
Relatórios >> Gerenciais >> Acompanhamento Orçamentário / Financeiro – Por Unidade 
Relatórios >> Geral >> Balancetes >> Balancete de Verificação 
 
 

Conferência da Execução da Receita 
 
Relatórios >> Geral >> Receitas >> ... 
Todos os relatórios necessários á conferência da execução da receita pode ser encontrado no menu acima. 
Relatórios >> Geral >> Balancetes >> Balancete de Verificação 
 

Conferência do Saldo em Bancos 
 
Relatórios >> Geral >> Demonstrativo dos Saldos Bancários 
Relatórios >> Geral >> Balancetes >> Termo de Conferência de Caixa 
Relatórios >> Geral >> Balancetes >> Balancete de Verificação 
 
 

Relatórios para Arquivamento 
 

 Emissão de Nota de Empenho: Visualizar >> Emissão da Execução Orçamentária >> Emissão de 
Empenhos 
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 Emissão de Nota de Anulação de Empenhos: Visualizar >> Emissão da Execução Orçamentária >> 
Emissão das Anulações de Empenhos 

 Emissão de Nota de Liquidação: Visualizar >> Emissão da Execução Orçamentária >> Emissão das 
Liquidações 

 Emissão de Nota de Anulação de Liquidação: Visualizar >> Emissão da Execução Orçamentária >> 
Emissão das Anulações das Liquidações 

 Emissão de Nota de Pagamento: Visualizar >> Emissão da Execução Financeira >> Emissão da Nota de 
Pagamento 

 Emissão de Anulação do Pagamento: Visualizar >> Emissão da Execução Financeira >> Emissão da 
Anulação do Pagamento. 

 Emissão de Decretos de Crédito Adicionais: Relatórios >> Geral >> Emite Decretos >> Emite Decreto 
Orçamentário 

 Emissão do Balancete Financeiro: Relatórios >> Geral >> Balancetes >> Balancete Financeiro 
 Termo de Conferência de Caixa: Relatórios >> Geral >> Balancetes >> Termo de Conferência de Caixa 
 Comparativo da Despesa: Relatórios >> Geral >> Despesas >> Comparativo das Despesas Autorizadas 

com Realizada 
 Comprativo da Receita: Relatórios >> Geral >> Receitas >> Comparativo de Receita Prevista com 

Arrecadada 
 Demonstrativo dos Restos a Pagar: Relatórios >> Geral >> Restos a Pagar 

 
 

Relatórios Legais 
 
 

 Balanço Geral: Relatórios >> Balanço Geral 
 SISTN: Relatórios >> SISTN 
 SIOPS: Relatórios >> Gestão >> SIOPS – Despesas Municipais com a Saúde – SISTN 
 SIOPE: Relatórios >> Gestão >> SIOPE – Despesas Municipais com Educação 
 LRF: Acessar o Módulo LRF 
 Aplicação na Saúde: Relatórios >> Gestão >> Demonstrativo da Aplicação na Saúde – Mensal 
 Aplicação na Educação: Relatórios >> Gestão >> Demonstrativo da Aplicação na Educação – Mensal 
 Gastos com Pessoal: Relatórios >> TCM-GO >> Despesas com Pessoal 

 
 
 
 


