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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é reunir, em um único documento, as principais
informações inerentes às atividades de Contabilidade e de Controle Interno desenvolvidas
pela 10ª ICFEx, de forma a ser um instrumento útil para os integrantes da Inspetoria, bem
como para os agentes da administração das Unidades Gestoras a ela vinculadas.
Este trabalho exigirá constantes atualizações devido às evoluções das normas
e dos sistemas.
Poderão ocorrer situações em que o aqui citado tenha sofrido alterações. Por
esse motivo, é importante que a UG consulte MSG SIAFI, Boletins Informativos,
orientações nas páginas da intranet e internet da 10ª ICFEx para se manter atualizada.
Este manual deverá ser utilizado como referência e traz apenas informações
básicas. Para informações mais detalhadas a UG deve consultar a página da intranet da
10ª ICFEx, especialmente nos seguintes tópicos:
Assuntos – numa coluna à direita da página aparecem links para informações
mais detalhadas sobre diversos assuntos.
Legislação – no link “Aplicativos desenvolvidos na 10ª ICFEx”, lado esquerdo
da página, consta um link para “Legislação” onde a UG pode consultar por número, data,
órgão, resumo, etc. E ainda, acessar links de legislação de outros órgãos.
Mensagens - no link “Aplicativos desenvolvidos na 10ª ICFEx”, lado esquerdo
da página, consta também um link para “Mensagens”, onde a UG poderá consultar o
banco de dados das Msg da 10ª ICFEx.
DocSIAFI – no mesmo caminho poderá ser localizado o link “DocSIAFI”, que
permite acessar documentos SIAFI da UG, que podem ser úteis para serem utilizados
como referência.
GRUPO - a 10ª ICFEx também disponibiliza um grupo na internet que permite
a participação das UG.
Existem outros links que poderão ser úteis para auxiliar a UG como Manuais,
Sistemas, etc.
A 10ª ICFEx também fica à disposição para sanar dúvidas das UG por telefone,
pessoalmente, em treinamentos ou outros meios, a fim de cumprir a sua competência de
prestar assistência, orientação e apoio técnicos aos ordenadores de despesa e
responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos quais responda.
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I. FINALIDADES, SUBORDINAÇÃO E COMPETÊNCIAS DAS ICFEX
A 10ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército – 10ª ICFEx, foi
criada pelo Decreto nº 86.979, de 3 mar 1982 e ativada pela Portaria nº 595, de 18 ago
08, do Comandante do Exército e escolhida como sede a cidade de Fortaleza-CE, com
missão de desenvolver as atividades de Setorial de Contabilidade e de Controle Interno
das 21 Unidades Gestoras sediadas nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio
Grande do Norte.
Em 1º de Setembro de 2009, ocupou suas atuais instalações, na Avenida
Luciano Carneiro, 840, Bairro Fátima, Fortaleza – CE, CEP 60.411-134.
Dados complementares:
e-mail correio@10icfex.eb.mil.br;
fone/fax (85) 3444-7431 (RITEX 871-7431);
Internet: http://www.10icfex.eb.mil.br;
Intranet: http://intranet.10icfex.eb.mil.br.
1. FINALIDADES
a. Como Setorial de Contabilidade (segundo a nº Lei 10.180/01 e o
Decreto nº 6.976/09).
O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade, utilizando as
técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração
orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar:
1) as operações realizadas pelos órgãos
governamentais e seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da União;
2)

os

recursos

dos

orçamentos

vigentes

e

ou

entidades

as

alterações

correspondentes;
3) a receita prevista, lançada, arrecadada e recolhida; a despesa
autorizada, empenhada, liquidada e paga à conta dos recursos orçamentários, bem como
as disponibilidades financeiras;
4) a situação, perante a Fazenda Pública, de qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou, ainda, que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária;
5) a situação patrimonial do ente público e suas variações,
decorrentes ou não da execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais
aumentativas no momento do fato gerador dos créditos tributários;
6) os custos dos programas e das unidades da administração pública
federal;
7) a aplicação dos recursos da União, por unidade da Federação
beneficiada;
8) a renúncia de receitas de órgãos e entidades federais; e
9) as operações de que resultem débitos e créditos de natureza
financeira não compreendidas na execução orçamentária serão, também, objeto de
registro, individualização e controle contábil.
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b. Como Setorial de Controle Interno (Lei nº 10.180/01 e Decreto nº
3.591/00)
1) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
2) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da
Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
3) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres da União; e
4) apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.
- A avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual visa a
comprovar a conformidade da sua execução.
- A avaliação da execução dos programas de governo visa a comprovar
o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do
gerenciamento.
- A avaliação da execução dos orçamentos da União visa a comprovar
a conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidos na legislação
pertinente.
- A avaliação da gestão dos administradores públicos federais visa a
comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e a examinar os resultados quanto à
economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial,
de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais.
- O controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e
haveres da União visa a aferir a sua consistência e a adequação dos controles internos.
2. SUBORDINAÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA
Segundo o art. 1º do R-29 (Port. 050-Cmt Ex, de 10 fev 03), as ICFEx são
diretamente subordinadas à Secretaria de Economia e Finanças – SEF.
As ICFEx estão sob a coordenação técnica da Diretoria de Contabilidade –
D Cont, para realizar a contabilidade analítica; e sob a coordenação técnica do Centro de
Controle Interno - CCIEx, para as atividades de auditoria e fiscalização.
O Plano de Contas contém contas analíticas e sintéticas. As contas
analíticas são as contas reais, que podem receber lançamentos. As contas sintéticas são
simplesmente a soma de um conjunto de contas analíticas. Os valores sintéticos são úteis
para análise gerencial dos relatórios contábeis.
A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados
gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, enquanto
a fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às
especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda
coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de
controle são eficientes.
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Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão
técnica do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa
estiverem integrados, ( Lei nº 10.108/01 e Decreto nº 6.976/09).
Os órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal ficam, também, sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão
Central (Controladoria Geral da União – CGU).
3. COMPETÊNCIAS
a. Como Setorial de Contabilidade (Decreto 6.976/09)
1) prestar assistência, orientação e apoio técnicos aos ordenadores de
despesa e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos quais
respondam;
2) verificar a conformidade de gestão efetuada pela unidade gestora;
3) com base em apurações de atos e fatos inquinados de ilegais ou
irregulares, efetuar os registros pertinentes e adotar as providências necessárias à
responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável
esteja subordinado e ao órgão ou unidade do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal a que estejam jurisdicionados;
4) analisar balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis
das unidades gestoras jurisdicionadas;
5) realizar a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelos ordenadores de despesa e
responsáveis por bens públicos, à vista dos princípios e normas contábeis aplicadas ao
setor público, da tabela de eventos, do plano de contas aplicado ao setor público e da
conformidade dos registros de gestão da unidade gestora;
6) realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais
responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
7) efetuar, nas unidades jurisdicionadas, quando necessário, registros
contábeis;
8) promover mensalmente a integração dos dados dos órgãos nãointegrantes do SIAFI;
9) garantir, em conjunto com a Unidade Setorial Orçamentária, a
fidedignidade dos dados do Orçamento Geral da União publicado no Diário Oficial da
União com os registros contábeis ocorridos no SIAFI, realizado em todas as unidades
orçamentárias dos órgãos da administração pública federal direta e dos seus órgãos e
entidades vinculados;
10) apoiar o órgão central do sistema na gestão do SIAFI;
11) A conformidade dos registros de gestão consiste na certificação dos
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no
SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações; e
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12) As atribuições do Sistema de Contabilidade Federal quanto à
realização de tomadas de contas descrita no nº 6) acima, limitam-se às seguintes
atividades:
a) efetuar o registro contábil dos responsáveis pelo débito apurado;
b) verificar o cálculo do débito; e
c) efetuar a baixa contábil, pelo recebimento ou cancelamento do
débito.
b. Como Setorial de Controle Interno ( conforme Decreto 3.951/00)
1) planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de controle
interno de suas unidades administrativas;
2) verificar a observância dos limites e das condições para realização
de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
3) verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa
total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei Complementar no 101,
de 2000;
4) verificar a adoção de providências para recondução dos montantes
das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata o art. 31 da Lei
Complementar no 101, de 2000;
5) verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos,
tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar no 101, de 2000;
6) avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
7) avaliar a execução dos orçamentos da União;
8) fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive
ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos da
União, quanto ao nível de execução das metas e dos objetivos estabelecidos e à
qualidade do gerenciamento;
9) fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos
e das atividades constantes dos orçamentos da União;
10) propor medidas ao Órgão Central visando criar condições para o
exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos
orçamentos da União;
11) auxiliar o Órgão Central na aferição da adequação dos mecanismos
de controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos
orçamentos da União;
12) realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos federais
sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a
aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
13) realizar auditorias e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;
14) manter atualizado o cadastro de gestores públicos federais; e
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15) apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares,
praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais,
dar ciência ao Controle Externo e ao Órgão Central e, quando for o caso, comunicar à
unidade responsável pela contabilidade, para as providências cabíveis.
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II - CONFORMIDADE CONTÁBIL E DE REGISTROS DE GESTÃO
As conformidades Contábeis e de Registros de Gestão estão reguladas pela IN
06/07-STN (ver Manual SIAFI 04.27.06 e ainda 02.03.14 – Conformidades de Registros
de Gestão e 02.03.15 – Conformidade Contábil).
1. A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
Para que se possa registrar a conformidade contábil sem restrição é
indispensável que se observe as normas como:
- Lei 4.320/1964, especialmente art. 83 a 106;
- Lei 10.180/01, art. 14 a 18;
- Normas
Público – NBCASP;

Brasileiras

de

Contabilidade

Aplicada

ao

Setor

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP;
- Manual SIAFI; e
- Outras normas e conhecimentos relacionados.
A Contabilidade Federal tem por finalidade registrar os atos e fatos
relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União e visa
a evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União (art. 15 da Lei
10.180). Logo, todos os fatos precisam ser registrados observando-se os princípios
contábeis.
2. CONFORMIDADE CONTÁBIL
A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis
gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI,
decorrentes dos registros da execução orçamentária, financeira e patrimonial.
A Conformidade Contábil terá como base os Princípios e Normas
Contábeis aplicáveis ao setor público, a Tabela de Eventos, o Plano de Contas da
União e a Conformidade dos Registros de Gestão.
O registro da Conformidade Contábil compete a contabilista devidamente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade, designado e credenciado no SIAFI
para este fim.
A Conformidade Contábil poderá ser registrada da seguinte forma:
a. SEM RESTRIÇÃO - quando observadas as seguintes situações,
cumulativamente:
1) as Demonstrações Contábeis não apresentarem inconsistências ou
desequilíbrios;
2) as Demonstrações Contábeis espelharem as atividades fins do
órgão:
3) os dados da UG não apresentarem inconsistências na transação
CONCONTIR e CONINCONS; e
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4) a UG tenha registrado a Conformidade de Registros de Gestão de
todos os dias em que ocorreram registros contábeis.
b. COM RESTRICAO - quando observada qualquer uma das seguintes
situações:
1) falta do registro, pela UG, da Conformidade de Registros de
Gestão;
2) quando
Demonstrações Contábeis;

houver

inconsistências

ou

desequilíbrios

nas

3) quando as Demonstrações Contábeis não espelharem as
atividades fins do Órgão;
4) quando a UG possuir inconsistências apresentadas na transação
CONCONTIR ou CONINCONS; e
5) quando houver quaisquer inconsistências que comprometam a
qualidade das informações contábeis, observados os esclarecimentos constantes de
manuais e análises disponibilizados no Manual SIAFI.
3. CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO
A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na certificação dos
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no
SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.
A Conformidade dos Registros de Gestão tem como finalidade:
- verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária,
financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram realizados em
observância às normas vigentes; e
- a existência de documentação que suporte as operações registradas.
A Conformidade dos Registros de Gestão abrange as conformidades diárias
e documental.
O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade
de servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade Gestora Executora, o qual
constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo
ter função de emitir documentos.
Será admitida exceção ao registro da conformidade, quando a Unidade
Gestora Executora se encontre, justificadamente, impossibilitada de designar servidores
distintos para exercer tais funções, sendo que, nesse caso, a conformidade será
registrada pelo próprio Ordenador de Despesa.
A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e
fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados em cada Unidade
Gestora Executora é do Ordenador de Despesa ou do Gestor Financeiro,
independentemente da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos
registros de gestão.
A Conformidade dos Registros de Gestão deverá ser registrada em até três
dias úteis a contar da data do registro da operação no SIAFI, podendo ser atualizada até
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a data fixada para o fechamento do mês.
A data de fechamento do mês no SIAFI é determinada pela Setorial Contábil
do Órgão, observando o calendário fixado pelo Órgão Central de Contabilidade.
A Conformidade dos Registros de Gestão poderá ser registrada da seguinte
forma:
- SEM RESTRIÇÃO - quando a documentação comprovar de forma
fidedigna os atos e fatos de gestão realizados.
- COM RESTRIÇÃO - nas seguintes situações:
a. quando a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos
e fatos de gestão realizados;
b. quando da inexistência da documentação que dê suporte aos
registros efetuados;
c. quando o registro não espelhar os atos e fatos de gestão
realizados, e não for corrigida pelo responsável; e
d. quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis
por atos e fatos de gestão.
A ausência ou o registro com restrição da Conformidade dos Registros de
Gestão implicará o registro de Conformidade Contábil com restrição.
Os registros que retratem os atos e fatos de execução orçamentária,
financeira e patrimonial efetuados por unidades Setoriais de Contabilidade não serão
objeto de Conformidade de Registros de Gestão, tendo seus efeitos validados pela
Conformidade Contábil.
Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de bens
móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias apreendidas, da
conciliação bancária e demais demonstrativos de controle patrimonial, deverão ser
arquivados pela Unidade Gestora Executora.
Os demonstrativos acima citados deverão ser arquivados por ordem
cronológica de competência e sua ausência ensejará restrição na Conformidade dos
Registros de Gestão do último dia útil do mês a que se referem.
Os processos e documentos relativos a licitações, dispensa, inexigibilidade,
contratos, suprimento de fundos convênios e/ou similares serão arquivados em ordem
cronológica nas respectivas Unidades Gestoras Executoras, separadamente, por
modalidade de licitação, conforme registro contábil.
Os processos e documentos resultantes de aditamentos a instrumentos
formalizados, sejam contratos, convênios e/ou similares, deverão ser apensados aos
processos originais e mantidos em arquivos, nas respectivas unidades gestoras
executoras, na mesma ordem cronológica.
Os processos resultantes das liberações de recursos e das prestações de
contas de convênios e/ou similares e de suprimento de fundos deverão ser anexados aos
processos originais e mantidos em arquivo na mesma ordem cronológica por unidade
gestora.
A retirada de qualquer documento arquivado será precedida,
obrigatoriamente, de registro que a comprove, ficando evidenciado o responsável pela
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sua retirada, fixando-se o prazo máximo para devolução, não superior a trinta dias.
A documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira e
patrimonial das unidades da Administração Pública permanecerá na respectiva unidade à
disposição dos órgãos e das unidades de controle, pelo prazo de cinco anos a contar do
julgamento das contas pelo Tribunal de Contas da União, não sendo dispensada a
observância dos prazos previstos em legislações específicas tais como tributária,
previdenciária e outras.
As atribuições e procedimentos definidos nesta Instrução são aplicáveis a
todos os órgãos que utilizam o SIAFI para registro da execução orçamentária, financeira e
patrimonial.
4. ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS
Como está previsto no item anterior, a finalidade da conformidade de
registros de gestão é a certificação dos registros dos atos e fatos de execução
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de
documentos hábeis que comprovem as operações.
Entre as atividades da conformidade de registros, conforme IN 06/07-STN,
estão:
- arquivo dos demonstrativos mensais (art. 14);
- arquivo de processos de licitação e similares (art. 15); e
- os processos resultantes das liberações de recursos e das prestações
de contas de convênios e/ou similares e de suprimento de fundos deverão ser anexados
aos processos originais e mantidos em arquivo na mesma ordem cronológica (art. 15/§2º).
Pelo que está previsto, verificamos que o conformador de registros de
gestão tem a missão de certificar os registros no SIAFI e a existência de documento hábil
de cada registro, devendo também manter um arquivo desses documentos, sendo os de
comprovação de receita ou despesa, sob forma de processo.
Para organizar e numerar os processos o conformador de registros deve
observar as seguintes normas:
- Portaria 171/1999 – MPOG;
- Portaria 1.068/05-MD; e,
- Portaria 1.243/06-MD.
O Número Único de Processos – NUP, deverá ser registrado no campo
processo dos registros no SIASG/SIDEC e nos registros SIAFI, como NE, OB, DARF e
etc.
Segundo o art. 2º/I da Portaria nº 1.243/06-MD, a autuação ou formação de
processo - é a abertura do processo, formalizada por um termo de autuação, a partir de
documentos relativos:
a) à defesa e às declarações de direitos;
b) às obrigações assumidas em decorrência de contratos e acordos
administrativos;
c) aos registros administrativos e funcionais;
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d) às operações contábil-financeiras;
e) às provas em juízo ou fora dele; e
f) aos conteúdos que exijam estudo mais aprofundado, requerendo
pareceres técnicos, despachos, anexos, dentre outros.
O NUP apresenta a seguinte estrutura, conforme o art. 6º da Portaria
1.068/05-MD, 11111.222222/4444-55:
I - o primeiro grupo é constituído de cinco dígitos, referentes ao código
numérico atribuído a cada unidade protocolizadora e este código identifica o órgão de
origem do processo, mantendo-se inalterado, de acordo com as faixas numéricas
determinadas no art. 4 ° desta Portaria Normativa;
II - o segundo grupo é constituído de seis dígitos, separados do primeiro
por um ponto e determina o registro sequencial dos processos autuados, devendo este
número ser reiniciado a cada ano;
III - o terceiro grupo, constituído de quatro dígitos, separado do segundo
grupo por uma barra, indica o ano de formação do processo; e
IV - o quarto grupo, constituído de dois dígitos, separado do terceiro grupo
por hífen, indica os Dígitos Verificadores (DV), utilizados pelos órgãos que façam uso de
rotinas automatizadas.
Parágrafo único. Somente terão valor, perante a Administração Pública
Federal, os processos autuados de acordo com as disposições desta Portaria Normativa.
Obs.: Alguns documentos SIAFI ou SIASG apresentam um campo de
apenas 17 posições, ou seja, devem ser utilizado apenas os números sem utilizar os
separadores (./-). Nos campos com 20 posições os separadores poderão ser utilizados.
5. ARQUIVOS DIGITAIS
O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema eletrônico,
sendo que os atos e documentos referidos neste artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e
prestação de contas. Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório,
deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas (art. 30 do Dec.
5.450/05).
Ver posicionamento da SEF acessando a página da intranet da 10ª ICFEx,
clicando em Sistemas desenvolvidos pela 10ª ICFEx/Legislação, registrando a
expressão “arquivos digitais” no campo Resumo ou Texto.
Também poderão ser acessadas mensagens, registrando no campo assunto
ou texto a expressão “arquivos digitais”.
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III. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISPÊNDIO EXTRAORÇAMENTÁRIO
Todos os atos e fatos de gestão da unidade são considerados
extraorçamentários, exceto aqueles vinculados à Lei de Orçamento Anual – LOA.
São orçamentários: o recebimento de crédito, o empenho a liquidação da
despesa empenhada no exercício e o pagamento dessas despesas, bem como a
arrecadação de receitas orçamentárias.
São extraorçamentários: Restos a Pagar, movimentação de material, processos
administrativos, depósito de terceiros, etc.
A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito
orçamentário, que poderá ser inicial ou adicional. A autorização inicial é feita geralmente
através da LOA.
1. CONCEITOS BÁSICOS
Para a utilização de créditos orçamentários,
conhecimento de alguns conceitos básicos:

faz-se

necessário

o

- ESFERA - Compreende o nível de elaboração e execução
orçamentária da União representando os três tipos de orçamento federal: o Fiscal (1), o
da Seguridade Social (2) e o de Investimentos das Empresas Estatais (3);
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Importância consignada no orçamento
ou em crédito adicional, para atender a determinada despesa;
- DESTAQUE - É a descentralização de crédito de um Ministério ou
Órgão para outro Ministério ou Órgão;
- PROVISÃO - Descentralização de crédito entre as unidades do próprio
Ministério ou Órgão;
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Unidade da Administração Direta a
quem o Orçamento da União consigna dotações específicas para a realização de seus
programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição;
- UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UGR) - é a unidade
administrativa da estrutura estatutária ou regimental dos Órgãos ou Entidades do Governo
Federal cujo titular responde pela autorização dos gastos, bem como pelo planejamento e
acompanhamento das ações de programa de trabalho expresso no Orçamento Geral da
União;
- UNIDADE DE CONTROLE DE GASTO (UCG) - é a unidade da
estrutura estatutária ou regimental dos Órgãos ou entidades do Governo Federal que
centraliza, para efeito de controle, o registro dos gastos de uma ou mais UGR;
- UNIDADE GESTORA EXECUTORA (UGE) - Unidade que realiza atos
de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em consequência, está
sujeito a tomada ou prestação de contas anual; e
- PLANO INTERNO (PI) - é o detalhamento de subprojeto ou
subatividade em nível de execução orçamentária, respeitadas as características e
definições conceituais destes, adotadas no âmbito do Sistema de Orçamento Federal.

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 15/121

2. CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
a. CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos
orçamentários e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e
unidade orçamentária.
Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados
ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei
nº 4.320/1964).
Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de
unidades orçamentárias. As dotações são consignadas às unidades orçamentárias,
responsáveis pela realização das ações.
No caso do Governo Federal, o código da classificação institucional
compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão
e os demais à unidade orçamentária.
Exemplo:
52000 – ÓRGÃO COMANDO DO EXÉRCITO
52121 – SECRETARIA DE ECONOMIA E FINAÇAS
52921 – FUNDO DO EXÉRCITO
VER >CONUO (CONSULTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)
b. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções
e subfunções, buscando responder basicamente à indagação “em que” área de ação
governamental a despesa será realizada.
A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois
primeiros referem-se à função, enquanto que os três últimos dígitos representam a
subfunção e podem ser traduzidos como agregadores das diversas áreas de atuação do
setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária.
Utilizando-se a transação >CONPT, as 2 primeiras posições do Programa
de Trabalho – PT correspondem à Função e as 3 seguintes correspondem à
SUBFUNÇÃO.
Para se obter o PT a partir dos dados de uma NC é necessário selecionar
o campo PTRES e utilizar a transação >CONPTRES no SIAFI.
PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO (PTRES) - corresponde à
codificação resumida do Programa de Trabalho, de forma a facilitar e agilizar sua
utilização, sobretudo quanto às consultas do SIAFI. Essa codificação é atribuída
automaticamente pelo Sistema para cada Programa de Trabalho.
Exemplo:
05 122 0750 2000 0001 – Programa de apoio administrativo – PAA.
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Função
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANCA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
Subfunção
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa
0750 APOIO ADMINISTRATIVO
0751 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO
0752 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO
0753 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA
0754 GERENCIAS REGIONAIS DE SERVICOS
Atividade ou Projeto
20000000 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
20000001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - NACIONAL
28820000CAPACITAÇÃO FÍSICA DO PESSOAL MILITAR DO EXÉRCITO
31310000 OBTENÇÃO DE PNR PARA O EXERCITO
31380000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVIACAO DO EXÉRCITO
31390000 DESENV SIST DE COMANDO E CONTROLE DO EXÉRCITO
31410000 DESENV DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO EXÉRCITO
37030000 ESTUDOS E PESQ DE BIOSSEGURANCA DO EXÉRCITO
44520000 PESQUISAS DE BIOSSEGURANCA DO EXÉRCITO
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c. CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA PROGRAMÁTICA
Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a
realização dos objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) para o período
de quatro anos.
1) Programa
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, visando à solução de um problema ou ao atendimento de
determinada necessidade ou demanda da sociedade.
O orçamento Federal está organizado em programas a partir dos quais
são relacionadas às ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais,
especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis
pela realização da ação. A cada projeto ou atividade só poderá estar associado um
produto, que, quantificado por sua unidade de medida, dará origem à meta.
Exemplo: no CONPT preencher os 4 dígitos correspondentes ao campo
PROGRAMA e detalhar.
-- --- ==== ---- ---- (PT = função, subfunção, programa, proj/atv,
subproj/subatv)
2) Ação
As ações 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 e financiamentos, dentre outros.
As ações, conforme suas características, podem ser classificadas como
atividades, projetos ou operações especiais.
a) 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.
Exemplo:
correspondentes a atividade.

No

>CONPT

do

SIAFI

preencher

os

4

campos

b) 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.
Exemplo: “Implantação da rede nacional de bancos de leite
humano”.
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c) Operação Especial
Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo das quais não resulta um produto e não gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Exemplo: pagamento de juros da dívida pública
d. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA
A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza - ND,
compõe-se de:
1) Categoria Econômica;
2) Grupo de Natureza da Despesa - GD; e
3) Elemento de Despesa – ED.
A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial
denominada “modalidade de aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se os recursos
são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de
governo ou por outro Ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva,
precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou
descentralizados.
NATUREZA ECONÔMICA – ND
O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa
orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a
modalidade de aplicação e o elemento, podendo ser utilizado em alguns casos o
subelemento.Esta estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todas as
esferas de governo. O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis
dígitos, desdobrado até o nível de elemento ou, opcionalmente, por oito, contemplando o
desdobramento facultativo do elemento em subelemento.
Exemplo:
3 3 90 30 01 – Ver > CONCONTA no SIAFI, acrescentando o 3 –
despesa, no início (333903001).
Categoria Econômica – (3);
Grupo da despesa – GD (3);
Modalidade de Aplicação (90);
Elemento de despesa – ED (30);
Subelemento da despesa - (01).
CATEGORIA ECONÔMICA
A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias
econômicas, com os seguintes códigos:
3 – Despesas Correntes
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4 – Despesas de Capital
Despesas Correntes: classificam-se nesta categoria todas as
despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de
capital.
Despesas de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas
despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de
capital.
É importante observar que as despesas orçamentárias de capital
mantêm uma correlação com o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou
de investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4 – investimentos e 5 –
inversões financeiras) ou o registro de desincorporação de um passivo (no caso do grupo
de despesa 6 – amortização da dívida).
Bem de capital: é aquele que se destina a produção de outros bens
ou serviços.
GRUPO DE DESPESA
É um agregador de elementos de despesa com as mesmas
características quanto ao objeto de gasto, classificam-se em:
1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4

INVESTIMENTOS

5

INVERSÕES FINANCEIRAS

6

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

MODALIDADE DE APLICAÇÃO
A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos
são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de
governo ou por outro Ente da Federação e suas respectivas entidades. Indica se os
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante
transferência para entidades públicas ou privadas. A modalidade também permite a
eliminação de dupla contagem no orçamento.
Geralmente as UG recebem créditos nas modalidades:
90

APLICAÇÕES DIRETAS

91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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ELEMENTO DE 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.
A descrição dos elementos pode não contemplar todas as despesas a
eles inerentes, sendo, em alguns casos, exemplificativa. A relação dos elementos de
despesa mais usados pelas UG é apresentada a seguir:
04

Contratação por Tempo Determinado

14

Diárias – Civil

15

Diárias – Militar

17

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar

30

Material de Consumo

31

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

33

Passagens e Despesas com Locomoção

34

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de

36

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

37

Locação de Mão-de-Obra

39

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

41

Contribuições

42

Auxílios

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

51

Obras e Instalações

52

Equipamentos e Material Permanente

91

Sentenças Judiciais

92

Despesas de Exercícios Anteriores

93

Indenizações e Restituições

Outras

Terceirização

Através do >CONCONTA , podemos verificar a função de cada conta.
exemplo 3339093:
Indenizações e Restituições - Despesas orçamentárias com
indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a
qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa
devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras
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despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas
específicos.
SUBELEMENTO DA DESPESA
Também denominado como subitem contábil, representa o
detalhamento do ED, podendo ser obtido através da transação >CONCONTA, informando
a conta de despesa até o elemento de despesa, exemplo 333903900.
e. RECONHECIMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
O art. 34 da Lei 4.320/1964 prevê que o exercício financeiro coincidirá
com o ano civil.
O art. 35 da Lei nº 4.320/1964 estabelece: pertencem ao exercício
financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.
Já o art. 38 estabelece que reverte à dotação a importância de despesa
anulada no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerarse-á receita do ano em que se efetivar.
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IV – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
Neste tópico vamos nos ater a como geralmente ocorre a movimentação de
crédito no Exercito.
1. RECEBIMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
O crédito é recebido de duas formas:
- DOTAÇÃO: vindo diretamente do orçamento inicial e créditos
adicionais para as nossas UO, geralmente SEF (UO 52121 – UG 160509) e Fundo do
Exército (UO 52904 – UG 167086); e
- DESTAQUE: recebidos de outros órgãos mediante convênios.
O orientação do Exército é no sentido de que todo o crédito destinado ao
Exército, por DESTAQUE, seja encaminhado para a SEF (160509).
2. DETALHAMENTO DO CRÉDITO
O detalhamento do crédito, em nível de ED, UGR e PI, é feito pela SEF
utilizando a transação >DETAORC.
Após o detalhamento,o crédito é provisionado aos Órgãos Gestores - OG
(ex.: DEC, DGP, DEP e etc.). A Expressão Órgãos Gestores é utilizada por não se
enquadrarem exatamente como Órgão de Controle de Gastos – OCG nem como Unidade
Gestora Responsável. (oração sem sentido)
O detalhamento do crédito ou alteração do detalhamento pode ser feito pela
UGE, porém esse procedimento não está autorizado pelos OG. A UG só poderá fazê-lo se
autorizado pelo OG.
3. PROVISÃO DE CRÉDITO
Os OG fazem a provisão de crédito para as UGE, através de NC conforme a
seguir:
EMITENTE: 160073/00001
FAVORECIDA: 160XXX/00001
OBS: ORIGEM: DGO - FINDE: MAT PERM. ATD VIDA VEGT DESSA UG. REF
PARCELA ÚNICA 2011. DESEMBOLSO DE NUMERÁRIO CONFE DSPND DA D CONT.
EMPENHAR ATÉ 3O SET 11. ATENDE A CIA C DA RM.
EVENTO ESF PTRES
300063

1

FONTE

ND

UGR

PI

VALOR

003527 0100000000 449052 160073 I3DAFUNADOM

R$

- Ver >CONPTRES (03527) e >CONPT para identificar o objetivo do
programa.
- Ver http://sidornet.planejamento.gov.br/docs/cadacao/#
detalhes do programa e da ação.

para

ver

- Ver >CONFONTE para detalhar informações da fonte de recursos
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financeiros que serão utilizados para o pagamento da despesa.
- Ver >CONCONTA (3449052) para ver em que tipo de despesa, quanto
ao reflexo econômico, o recurso pode ser aplicado. Considerar que a categoria de gasto é
mais importante que o grupo da despesa – GD e este mais importante que o ED e assim
sucessivamente.
- Ver >CONPI para identificar o detalhamento da ação dentro o órgão
para aplicar o recurso.
- A UGR é quem deve baixar orientações sobre a aplicação dos
recursos.
- Por último, atentar para o campo observação que trará informações
mais detalhadas quanto à aplicação do recurso orçamentário.
A UG que receber provisão de crédito, passará a apresentar saldo nas
seguintes contas:
192220100 – Provisão recebida.
292110000 – Crédito Disponível.
4. ANULAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
O crédito orçamentário recebido por provisão poderá ser anulado, total ou
parcialmente:
a. pela própria UGE utilizando NC com evento 300064; e
b. pela UG que provisionou através de NC com evento 300083.
A anulação pela própria UG não está autorizada pelos OG.
Caso a UG deseje anular um crédito deverá solicitar ao OG.
5. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
O crédito orçamentário provisionado poderá ser utilizado das seguintes
formas, entre outras:
- Provisionamento de outra UG: fazer NC com evento 300063;
- Fazer Pré-empenho (>PE); e
- Empenhar a despesa (>NE 401091) ou reforçar (>NE 401092).
O provisionamento não está autorizado pelos OG, as UG não devem fazê-lo
se não autorizados.
O PE só está autorizado pela SEF para aquisições junto ao EGGCF,
BIBLIEX, LQFEX e Arsenais de Guerra. Esses PE só podem ser emitidos no SIAFI, pois o
pré-empenho no SIASG é utilizado apenas para reserva do crédito enquanto se
desenvolve o processo licitatório, conforme o art. 7º/§2º/III da Lei 8.666/193.
Executar o Orçamento é, portanto, realizar as despesas públicas nele
previstas e só essas, uma vez que, para que qualquer utilização de recursos públicos seja
efetuada, a primeira condição é que esse gasto tenha sido legal e oficialmente previsto e
autorizado pelo Congresso Nacional e que sejam seguidos à risca os três estágios da
execução das despesas previstos na Lei nº 4320/64: empenho, liquidação e pagamento.
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Atualmente, encontra-se em aplicação a sistemática do pré-empenho antecedendo esses
estágios, já que, após o recebimento do crédito orçamentário e antes do seu
comprometimento para a realização da despesa, existe uma fase geralmente demorada
de licitação obrigatória junto a fornecedores de bens e serviços, que impõe a necessidade
de se assegurar o crédito até o término do processo licitatório.
Os empenhos, quando aplicável a Lei 8.666/1993, conforme o seu art. 1º,
obras, serviços, compras e locações, devem ser emitidos via minuta (SISME) no SIASG.
Nos demais casos (diárias, tributos e etc.) devem ser emitidos no SIAFI, através das
transações >ATULI e >NE.
Outras opções de movimentação de crédito, como concessão de destaques,
também não estão autorizadas pela SEF.

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 25/121
V – LICITAÇÃO
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (art. 3º da Lei
8.666/1993).
1. LEGISLAÇÃO BÁSICA
a. Lei 8.666/1993 – Norma Geral;
b. Lei 10.520/02 – Lei do pregão;
c. Decreto 5.450/05 – Pregão Eletrônico; e
d. Decreto 3.931/01 – Registro de Preços.
2. APLICABILIDADE
A Lei 8.666/1993, art. 1º, estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Todas as despesas que se enquadrarem nessa condição, deverão ter seus
empenhos registrados via sistema de minutas no SIASG/SISME após o processo
licitatório pertinente, ou dispensa/inexigibilidade.
Os demais casos deverão ter seus empenhos registrados no SIAFI, sob a
modalidade de licitação 08-Não aplicável, utilizando-se as transações >ATULI e >NE.
Em ambos os casos poderá ser utilizado previamente a o pré-empenho, pois
conforme
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/atribuicoes_01.asp:
executar
o
Orçamento é, portanto, realizar as despesas públicas nele previstas e só essas, uma vez
que, para que qualquer utilização de recursos públicos seja efetuada, a primeira condição
é que esse gasto tenha sido legal e oficialmente previsto e autorizado pelo Congresso
Nacional e que sejam seguidos à risca os três estágios da execução das despesas
previstos na Lei nº 4320/64: empenho, liquidação e pagamento. Atualmente, encontra-se
em aplicação a sistemática do pré-empenho antecedendo esses estágios, já que, após o
recebimento do crédito orçamentário e antes do seu comprometimento para a realização
da despesa, existe uma fase geralmente demorada de licitação obrigatória junto a
fornecedores de bens e serviços que impõe a necessidade de se assegurar o crédito até
o término do processo licitatório. Isso permite identificar os recursos em licitação.
No Exército o pré-empenho só está autorizado pela SEF para despesas
junto ao EGGCF, BIBLIEX, LQFEX e Arsenais de Guerra.
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3. CONCEITOS BÁSICOS
Aplicável a licitações, conforme o art. 6º da Lei 8.666/1993.
I – Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta;
II – Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
III – Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de
uma só vez ou parceladamente;
IV – Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;
VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da
Administração, pelos próprios meios;
VIII- Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros
sob qualquer dos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da
obra ou do serviço por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da
obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos
por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; e
e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em
sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características
adequadas às finalidades para que foi contratada;
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante
as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a
sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos
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construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar
o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso; e
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações
por ele instituídas ou mantidas;
XII – Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente;
XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração
Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis;
XIV – Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento
contratual;
XV – Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a
Administração Pública;
XVI – Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela
Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes;
XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados,
produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as
regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;
XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições
estabelecidas pelo Poder Executivo federal; e
XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade
provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos
seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade,
segurança e confidencialidade.
4. OBRAS E SERVIÇOS
Art. 7º/§2º, As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I- houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários;
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III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; e
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.
5. COMPRAS
Conforme o art. 15 da Lei 8.666/1993, as compras, sempre que possível,
deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições
de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II - ser processadas através de sistema de registro de preços (Ver Decreto
3.931/01);
III- submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às
do setor privado;
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública (ver SISPP e SISRP no SIASG).
§1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado
(Órgão Gerenciador).
§4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
§6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do
quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
§7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca;
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas
em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; e
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a
deterioração do material.
§8º O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no
art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite (R$ 80.000,00), deverá ser confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 membros.
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6. MODALIDADES DE LICITAÇÃO
- Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
- Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
- Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da
apresentação das propostas.
- Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.
- Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
- Pregão - para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada
a licitação na modalidade de pregão, que será regida pela Lei 10.520/02.
As modalidades de licitação serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação, art. 23 da Lei 8.666/1993:

MODALIDADE

OBRAS E SV DE ENG COMPRAS E SV

DISPENSA

15.000,00

INEXIGIBILIDADE

*

DISP, EXCETO I/II

OBS

8.000,00 Art. 24/I-II
* Art. 25
Art. 24

CONVITE

150.000,00

80.000,00 Art. 23

TOMADA DE PREÇOS

1.500.00,00

650,000,00 Art. 23

>1.500.000,00

>650.000,00 Art. 23

CONCORRÊNCIA
CONCURSO

*

* Art. 22/§4º

LEILÃO

*

* Art. 22/§5º

PREGÃO

*

* Lei 10.520/02

* - Qualquer valor.
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7. PUBLICAÇÃO
MODALIDADE

DOU

DISPENSA

JORNAL

INTERNET OBS

-

-

SIM

Art. 24/I-II

INEXIGIBILIDADE

Justificativa
e
ratificação

-

SIM

Art. 26

DISP, EXCETO I/II

Justificativa
e
ratificação

-

SIM

Art. 26

-

-

SIM

Carta-convite
úteis

30d -15d*

GCE

SIM

Art. 21

45d – 30d *

GCE

SIM

Art. 21

CONCURSO

45d

GCE

SIM

Art. 21

LEILÃO

15d

GCE

SIM

Art. 21

PREGÃO ATÉ R$ 650Mil

8d úteis

-

SIM

Lei 10.520/02

PREGÃO
1.300Mil

8d úteis

Local

SIM

Dec 17

PREGÃO > 1.300MIL

8d úteis

Reg ou Nac

SIM

Dec 5.450/05-art. 17

PREGÃO SRP

8d úteis

Reg ou Nac

SIM

Dec
17/§6º

CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA

ATÉ

R$

5d

5.450-art.

GCE = Grande circulação no Estado.
* - Tipo Menor Preço.
8. O PROCESSO
Nos casos da Lei 8.666/1993, o processo deverá ser organizado conforme o
art. 38.
No caso de pregão eletrônico, o processo será instruído de acordo com o
art. 30 do Decreto 5.450/05:
I - justificativa da contratação;
II - termo de referência;
III - planilhas de custo, quando for o caso;
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas
rubricas;
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
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VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta
da ata de registro de preços, conforme o caso;
IX - parecer jurídico;
X - documentação exigida para a habilitação;
XI - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classificação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
e) habilitação; e
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões;
XII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitação;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o
caso.
§1º O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema
eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos
arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas.
§2º Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório,
deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas.
§3º A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente
após o encerramento da sessão pública.
9. O PARECER JURÍDICO
O parecer jurídico é obrigatório apenas para as minutas de editais de
licitação e minutas de contratos conforme o art. 38 parágrafo único da Lei 8.666/1993.
O parecer jurídico em princípio deverá ser dado pela CJU/AGU, salvo
situações especiais previstas no Of. 353 – Asse Jur(A1/SEF), de 15OUT09.
A UG
deverá
observar
os
modelos
previstos
na
página
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/LicitacoesContratos.
aspx?TIPO_FILTRO=LicitacoeseContratos
10. O EDITAL
O edital deve conter as cláusulas obrigatórias previstas no art. 40 da Lei
8.666/1993.
No pregão, o termo de referência substitui o projeto básico. O termo de
referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do
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custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos,
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de
mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto,
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento
do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
11. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É dispensável a licitação nos casos previstos no art. 24 da Lei 8.666/1993.
Conforme o art. 25 da Lei 8.666/1993 é inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição.
Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no
inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras
integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica,
art. 4º/ § 2º do Dec. 5.450/05.
As dispensas previstas art. 24, exceto incisos I e II e as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. É
o que prevê o art. 26 da Lei 8.666/1993.
O processo de dispensa ou de inexigibilidade será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
- caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a
dispensa, quando for o caso;
- razão da escolha do fornecedor ou executante;
- justificativa do preço; e
- documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados (quando dispensa no inciso XXI).
12. PESQUISA DE PREÇOS
Enquanto não for implementado o SIREP, os responsáveis pela
homologação das licitações confirmarão, mediante pesquisa em pelo menos duas outras
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, se os preços propostos são compatíveis
com os praticados no mercado, nas mesmas condições de pagamento e de entrega, art..
6º do Dec. 449/1992.
As compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de
sistema de registro de preços e balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Pública (art. 15/II e V da Lei 8.666/1993).
O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado (art.
15/§1º da Lei 8.666/1993).
A licitação será processada e julgada com observância da verificação da
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os
preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente
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registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis (art. 43/IV da Lei 8.666/1993).
Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das
atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete assegurar-se, quando
do uso da Ata de Registro de Preços, de que a contratação a ser procedida atenda aos
seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão
gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização (art. 3º/§4º/II do Dec.
3.931/01).
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem (art. 8º do Dec. 3.931/01).
O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes
de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado,
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo
com o preço de mercado (art. 9º/ do Dec. 5.450/05).
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VI – EMPENHO DA DESPESA
O empenho de 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 4.320/1964).
Nota de Empenho – NE: para cada empenho será extraído um documento
denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a
importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria (art. 61
da Lei 4.320/1964).
A Nota de Empenho será emitida no SIASG quando a despesa se enquadrar
no art. 1º da Lei 8.666/1993, através do SISME. Nos demais casos, a NE será emitida no
SIAFI através das transações >ATULI e >NE.
Quando houver prévio compromisso do crédito em função da licitação, o
empenho poderá ser precedido de pré-empenho. O pré-empenho só está autorizado pela
SEF para aquisições junto ao EGGCF, BIBIEX, LQFEX e Arsenais de Guerra.
1. REQUISIÇÃO
Toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que
importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e
quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos , art. 13 das IG 12-02.
A requisição precede o empenho, pois a despesa estará empenhada quando
o OD autorizar a despesa.
A requisição será substituída por outros documentos conforme o caso:
- Autorização de concessão de Suprimento de Fundos;
- Proposta e concessão de diárias; e
- outros casos específicos.
2. O CRÉDITO
O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos (art. 59 da Lei 4.320/1964. Por esse motivo, o OD deverá observar o quanto
dispõe de crédito antes de autorizar a despesa. Ver a conta 292110000 – Crédito
disponível no SIAFI em seu detalhamento de célula orçamentária no >BALANCETE ou
>CONRAZAO.
Poderão ser consultados os seguintes demonstrativos, que apresentam a
situação consolidada até o dia anterior: >CELULAS, >CONORC, >CONOR, entre outros.
É muito importante preencher os campos orçamentários da NE conforme a
disponibilidade de crédito. Caso contrário, o sistema poderá registrar a
msg “ saldo
insuficiente”.
É importante verificar se não há desvio de finalidade entre o que se está
contratando e o objetivo do programa, da ação, da ND ou do PI.
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3. ESPÉCIES DE EMPENHO
É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60 da Lei
4.320).
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada
a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se
possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras,
sujeitas a parcelamento.
As espécies de empenho são: Ordinário, Estimativo ou Global, conforme o
art. 59 da Lei 4.320/1964.
Casos em que a NE está dispensada, é o caso de despesas de pessoal,
executadas via >ATUFOLHA.
4. REFORÇO OU ANULAÇÃO
Quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser
realizada, o empenho poderá ser reforçado. Caso o valor do empenho exceda o montante
da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Será anulado
totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter
sido emitido incorretamente, MCASP-2011 Parte I, página 102.
Os casos mais comuns de tipo de empenho são:
1. original
2. reforço
3. anulação
13. outros - cancelamento de restos a pagar.
5. FAVORECIDO DO EMPENHO
No campo Favorecido do Empenho deve ser informado o código do CNPJ,
CPF, UG, IG ou Banco Favorecido. Portanto, esse campo abriga a informação relativa ao
efetivo credor da despesa que se pretende realizar. Nos casos onde o empenho é
realizado para o pagamento de diversos credores; pagamento de diárias e folha de
pagamento, por exemplo, pode ser realizado empenho único, sendo informado no campo
favorecido, a própria UG ou uma IG. Por ocasião do pagamento serão informados os
credores específicos, Manual SIAFI 02.12.04 e outros.
6. TIPOS DE MINUTA DE EMPENHO SIASG/SISME
a. GERAMIN- é minuta a partir de um processo licitatório, após
informar a estrutura do processo - INFESTPROC.
b. GERAMINUTA- é a minuta de acréscimo de 25% do licitado, nos
termos do art. 65/§1º da Lei 8.666/1993.
c. GERAMINNP- é a minuta de referente a um SRP em que a UG
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contrata como não participante, até 100% da Ata de Registro de Preços – ARP.
d. GERMINSUFU- é a minuta de suprimento de fundos.
e. GERMINCOMP- é a minuta de empenhos complementares, no caso
de serviços continuados em que se usa o processo licitatório de exercícios anteriores, ou
quando em um mesmo exercício se recebe créditos complementares em outras células
orçamentárias para atender a uma despesa já empenhada e não é possível reforçar.
f. REFEMP- reforço de empenho quando o valor empenhado for
insuficiente para atender à despesa a ser realizada.
g. ANULEMP- caso o valor do empenho exceda o montante da
despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Será anulado totalmente
quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido
incorretamente.
7. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
a. SERVIÇOS DE TERCEIROS X MATERIAL DE CONSUMO
Na classificação da despesa de material por encomenda, a despesa
orçamentária só deverá ser classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão ou
entidade fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada no elemento de
despesa 52, em se tratando de confecção de material permanente, ou no elemento de
despesa 30, se material de consumo.
Algumas vezes ocorrem dúvidas, em virtude de divergências entre a
adequada classificação da despesa orçamentária e o tipo do documento fiscal emitido
pela contratada (Ex: Nota Fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor etc.).
Nestes casos, a contabilidade deve procurar bem informar, seguindo, se for necessário
para tanto, a essência ao invés da forma e buscar a consecução de seus objetivos:
demonstrar o patrimônio e controlar o orçamento.
Portanto,
a
despesa
orçamentária
deverá
ser
classificada
independentemente do tipo de documento fiscal emitido pela contratada, devendo ser
classificada como serviços de terceiros ou material mediante a verificação do
fornecimento ou não da matéria-prima.
Um exemplo clássico dessa situação é a contratação de confecção de
placas de sinalização. Neste caso, será emitida uma nota fiscal de serviço e a despesa
orçamentária será classificada no elemento de despesa 30 – material de consumo, pois
não houve fornecimento de matéria-prima.
b. OBRAS E INSTALAÇÕES X SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serão considerados serviços de terceiros as despesas com:
- Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de
bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel;
- Reparos em instalações elétricas e hidráulicas;
- Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias
e lambris; e
- Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.
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Quando a despesa ocasionar a ampliação relevante do potencial de
geração de benefícios econômicos futuros do imóvel, tal despesa deverá ser considerada
como obras e instalações, portanto, despesas com investimento.
c. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES x INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES X ELEMENTO PRÓPRIO
Algumas situações suscitam dúvidas quanto ao uso do elemento 92
(Despesa de Exercícios Anteriores), 93 (Indenizações e Restituições) e, ainda, o elemento
próprio da despesa realizada.
Sempre que o empenho se tratar de despesa cujo fato gerador ocorreu
em exercícios anteriores, deve-se utilizar o elemento 92, sem exceções, não eximindo a
apuração de responsabilidade pelo gestor, se for o caso.
O elemento 93 deve ser utilizado para despesas orçamentárias com
indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a
qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa
devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras
despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas
específicos.
O elemento de despesa específico deve ser utilizado na maioria das
despesas cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício, possibilitando o conhecimento do
objeto das despesas da entidade. Já o uso dos elementos 92 e 93 são utilizados
eventualmente.
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VII – CONTRATOS
Os contratos administrativos de que trata a Lei 8.666/1993 regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
1. CLÁUSULAS NECESSÁRIAS (art. 55)
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega,
de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos
casos omissos; e
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2. OUTROS INSTRUMENTOS HÁBEIS - OIH (art. 62)
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
casos em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.
§1o A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório
da licitação.
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§2o Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de
compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis, aplica-se, no
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei.
§3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas
gerais, no que couber:
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder
Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por
norma de direito privado;
II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço
público.
§4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de
compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
3. REGISTRO NO SIASG/SICON
Todo Termo de Contrato, situações em que a UG não optou ou a Lei não
permitiu a utilização de OIH, deverá ser registrado pela UG no SICON, para que a
publicação no DOU ocorra no prazo previsto no art. 61 da Lei 8.666/1993.
A publicação resumida na imprensa oficial do instrumento de contrato ou de
seus aditamentos, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem
ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.
4. REGISTRO NO SICON/CRONOGRAMA
Ver Manual SICON e CRONOGRAMA na página do Comprasnet.
Os contratos, não considerar OIH, deverão ser registrados e acompanhados
no SICON/CRONOGRAMA. Para tanto, a UG deverá observar o seguinte:
- Toda a minuta de contrato necessita de parecer jurídico, art. 38, parágrafo
único da Lei 8.666/1993.
- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O
representante da Administração anotará em registro próprio (CRONOGRAMA) todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados , art. 67 da Lei 8.666/1993.
- O resumo dos contratos e seus aditamentos deverão ser publicados no
DOU (art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993).
Passos a serem observados: o cronograma deve permanecer na situação
ativo até a conclusão. Após a inclusão do contrato no SICON (IALCONT-50):
a. INICRONO (+ INCPARCELA) – parcela é cada pagamento a ser
efetuado. Não utilizar etapas e subetapas, pois é exclusivo de grandes obras. Incluir
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garantias (IALGARANT), se for o caso;
b. REGIVACONT OU ENCROANDAM*;
c. INCFISCAL E VINCFISCAL;
d. INCLUICONF (FISCAL DO CONTRATO)**;
e. INCNOTAFIS OU REGDADOANT* OU REGISNFANT* **;
f. IALCONT-55(ADITIVO) OU INCAPOSTIL, quando for o caso;
g. ADITICRONO OU EFEAPOSTIL, quando for o caso;
h. REGIVACONT ou ENCROANDAM(para aditivo) OU REGVALAPOS
ou REGAPOSAND* (para apostilamento), quando for o caso;
i. INCOCORREN, registrar ocorrências, se for o caso; e
h. CONCLUICRONO ***.
* Não gera movimento no SIAFI, o usuário SIAFI deverá fazer os
lançamentos diretamente no SIAFI via >NL ou >ATUCPR, conforme o caso.
** repete-se a cada medição.
*** Encerra definitivamente o cronograma.
A UG deve consultar >CONCROUASG para identificar os cronogramas
vencidos.
5. CONTAS E EVENTOS DE CONTRATOS
As contas a serem utilizadas são:
199720200 – Contratos de Serviços.
199720300 – Contratos de Compras
Evento a ser utilizado em >NL:
FAVORECIDO: Utilizar CPF/CNPJ, evitar uso de UG, pois movimentará a
conta 19971XX00 na mesma.
EVENTO
540404

INSC1
CPF/CNPJ

INSC2

CLAS1

CLAS2

19972XX00

VALOR
R$

Na assinatura de contrato, aditivo ou apostilamento, no valor do documento,
o saldo da conta será acrescido (débito).
No caso de liquidação da despesa, 511XXX, o saldo da conta será reduzido
(crédito).
No caso de rescisão o evento é 545404, para zerar o saldo.
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6. APOSTILAMENTO
A variação do valor contratual, para fazer face ao reajuste de preços previsto
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, art. 65/8º da Lei 8.666/1993.
Transações:
REGAPOSAND.

INCAPOSTIL,

EFEAPOSTIL,

REGVALAPOS

e
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VIII – LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (Art. 63 da
Lei 4.320/1964).
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; e
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados
terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
1. CPR – CONTAS A PAGAR E A RECEBER
Hoje em dia, basicamente, toda a liquidação da despesa é feita através do
CPR, utilizando-se a transação >ATUCPR.
As telas principais do >ATUCPR são:
- dados básicos e de pagamento, telas I e II;
- dados contábeis;
- deduções; e
- outras menos utilizadas, como compromissos e processos.
As principais transações utilizadas no CPR são:
>PROTOCOLO
>ATUCPR
>CONCPR
>CONMOVDOC
>CONDOCHAB
>CONSITDOC
>CONDEDUCAO
>CONFLUXO; Além de ATULF-CONLF, ATULR-CONLR, ATULC-CONLC,
ATULOB, CONLOB.
2. DATAS
É indispensável entender as datas para se trabalhar com o SIAFI, caso
contrário, cometeremos sérios equívocos, pois a contabilidade tem de registrar o fato
como e quando ocorreu.
a. DATA DE EMISSÃO, é data principal, pois registra quando o ato/fato
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de gestão ocorreu. Embora o sistema sugira a data do dia, esta deve ser alterada para a
data da ocorrência do fato. A data de emissão é considerada no >DIARIO, exceto se o
mês estiver fechado no SIAFI.
b. DATA DE REGISTRO, é gerada pelo sistema, ela não é digitada pelo
usuário. Só é acessível por transações de consulta. Todos os registros do dia são obtidos
pela transação>IMPCONFREG.
c. DATA DE CONTABILIZAÇÃO, é a data de emissão. Vai para o
>DIARIO, exceto quando a data de emissão for a de um mês fechado. Neste caso, a data
de contabilização será o dia 1º do primeiro mês que estiver aberto.
d. DATA DE VALORIZAÇÃO, só é utilizada quando a operação envolver
duas moedas. Neste caso, será considerada para efeito de câmbio, nos demais casos,
pode ser utilizada a própria data de emissão.
e. DATA DE ATESTE, é a data que o agente designado atesta o direito do
credor. Não é necessariamente a data de emissão, pois está depende da
aprovação/autorização do OD.
f. DATA DE VENCIMENTO, deve ser registrada a data em que deve
ocorrer o pagamento, observando-se o seguinte:
- data prevista em contrato ou norma específica;
- os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo do
que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da fatura;
- nos demais casos, prazo de pagamento não superior a trinta dias,
contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, conforme art.
40/XIV da Lei 8.6666/1993.
3. PROTOCOLO
a. A transação > PROTOCOLO deve ser registrada quando o documento
de cobrança entra na UG. Assim ficará registrado o período em que uma obrigação ficou
em liquidação.
b. No caso de despesas compulsórias como água, luz, telefone, despesas
médicas, serviços de limpeza e outros, ficará registrado o período em liquidação devido à
falta de transferência de créditos pelo OG.
c. O Documento hábil utilizado é PT.
4. DOCUMENTOS E SITUAÇÕES
a. DOCUMENTO DE ORIGEM - é o recibo, nota fiscal ou qualquer outro
documento (geralmente papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que será
cadastrado no sistema, >CONDOCORIG.
b. DOCUMENTO HÁBIL - é o documento cadastrado no sistema que gera
compromissos de pagamento ou de recebimento, podendo ser de previsão (Nota de
Empenho, Contrato, Proposta de Programação Financeira, etc.) ou de Realização (Nota
Fiscal, Recibo, Folha de Pagamento, Programação Financeira Aprovada, etc.),
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>CONDOCHAB
c. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA - é um documento hábil cujos dados
servirão de base para um outro documento hábil, que, ao ser cadastrado, baixará os
compromissos do primeiro no valor correspondente; ex.: A Nota de Empenho é um
documento de referência para a Nota Fiscal de Pagamento.
d. SITUAÇÃO - é o indicador que determina o que será contabilizado
quando da liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil, bem como seu
relacionamento com o documento de referência (exigência, tipo, equivalência de valor
etc.); é a situação que indica os eventos a serem aplicados >CONSITDOC.
5. DADOS DE PAGAMENTO
Nas telas de dados básicos I e II estão os dados necessários ao pagamento
e vão determinar o tipo de OB ou da GRU, conforme o caso.
a. Credor (CPF/CNPJ ou UG), no caso a UG irá gerar GRU.
b. Domicílio bancário do Credor- irá definir o tipo de OB, conforme o
preenchimento do campo conta corrente:
1) Nr da conta – OBC;
2) BANCO – OBB;
3) PAGAMENTO – OBP;
4) FATURA – OBD;
5) JUDICIAL – OBJ;
6) SAQUECART – SUPRMENTO DE FUNDOS – CPGF; etc.
c. LISTA- Informar o tipo e número da lista conforme o caso:
>ATULC/CONLC (lista de credor) – OBB;
>ATULOB/CONLOB (lista de OB) – OBB;
>ATULF/CONLF (lista de fatura) – OBD.
d. CIT- código identificador de transferência. Utilizado em alguns tipos de
OB, OBB, OBJ, etc. Ver Manual SIAFI 02.03.05 – Conta Única e 02.11.32 – CIT.
e. VALOR- Embora o valor não seja específico do pagamento, ele deve
ser considerado, pois o valor da OB será o constante desde, menos as DEDUÇÕES que
não forem do tipo encargos.
f. Outros campos de pagamentos:
- Fonte de recursos; e
- vinculação de pagamento.
6. DADOS CONTÁBEIS
A tela dados contábeis é que vai classificar a Despesa conforme a situação
utilizada. Por isso, é importante observar o evento da Situação - >CONSITDOC, para
verificar se é o caso de preencher os campos inscrição 2 e classificação 2 da tela de
dados contábeis.
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7. DEDUÇÃO/ENCARGOS
Corresponde às retenções de impostos e contribuições, bem como de
descontos, cujos valores serão deduzidos do valor do documento, ou encargos
decorrentes da emissão de documentos fiscais, ver >CONDEDUÇÃO.
As deduções mais utilizadas são:
DIVS – retenção de tributos conforme a IN 480/04-STN;
INSS – retenção de INSS de pessoa física; e
INSP – encargo patronal de INSS.
8. CUSTOS
O >ATUCPR solicita informações sobre custos em duas telas:
- na tela de dados básicos, pagamentos, atualmente sem função,
podendo ser utilizado 999.
- na tela de dados contábeis, pressionando-se PF2, só disponível quando
o gasto for um custo. No caso de compra de bens para estoque (consumo) ou uso
(permanente) é considerado investimento. Portanto não é levado para custo, não habilita
a tecla PF2.
- na tela de DEDUÇÃO, os encargos são custos, portanto habilitam a
tecla PF2.
- Serviços, diárias, bens de consumo imediato, etc; exigem Centro de
Custos - CC.
Os centros de custos a serem utilizados devem estar de acordo com os CC
selecionados pela UG no SISCUSTOS. Essa relação consta no SISCUSTOS e deve ter
sido publicada em BI, além de dever estar registrada no SIMATEx/SISCOFIS, vinculando
as dependências aos respectivos CC.
Quando o documento chega para o digitador do >ATUCPR, já deve constar
o código do CC, a fim de evitar erros e atrasos.
9. ATUFOLHA/CONFOLHA
Estas transações são utilizadas para liquidação de despesa de pessoal. Ver
ND 3(1)9017, o número (1) em destaque representa despesa de pessoal, que deverá ser
processada via >ATUFOLHA.
- CONDOCHAB - o mais utilizado é FL, nos casos de estorno usa-se FE.
- CONSITDOC - ver a situação a ser utilizada. A mais comum é W01.
- A geração de compromisso no >CONFLUXO - só ocorrerá após a
homologação (PF2);
- Através da tecla de navegação PF9, navega-se pelas telas do sistema:
a) Despesa
b) Créditos
c) Despesa a Anular
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d) Descontos
e) Encargos
f) Dados Bancários
No caso das UG que pagam basicamente ajuda de custo e indenização de
transporte, as telas a serem preenchidas são Despesa e Dados Bancários.
O
passo
a
passo
está
http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_biblioteca_virtual.asp .

disponível

em
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IX – PAGAMENTOS
A transação utilizada para efetuar pagamentos é o >CONFLUXO.
Em alguns casos específicos, como OBD (Fatura), é necessário que o OD e o
Gestor Financeiro usem a transação >ATUREMOB para pagamentos diretamente no
sistema.
Nos demais casos, a UG utilizará a transação >IMPRELOB para gerar uma RE,
que após assinada será encaminhada ao Banco, via agência de relacionamento.
O Manual SIAFI que trata de pagamentos é o 02.03.05 .
No caso de OBP, será utilizada a transação >IMPOB, que após assinada e o
credor assinar o recibo, este poderá resgatar o valor na agência de relacionamento da
UG.
O >CONFLUXO também gera relatórios de pagamentos e recebimentos,
demonstrando os pagamentos em atraso ou antecipados, bem como os vencidos.
Mais detalhes sobre o pagamento, ver dados de pagamento no >ATUCPR em
liquidação da despesa, no item anterior.
1. RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO
a. Tipos de transferências financeiras:
1) COTA - Montante de recursos financeiros que a COFIN coloca à
disposição dos usuários em cada período, podendo ter ou não valor uniforme.
2) REPASSE - Tipo de liberação de recursos do OSPF para Entidades
da Administração Indireta ou entre estas; de Entidade da Administração Indireta para
Órgãos da Administração Direta ou entre estes, se de outro Órgão ou Ministério.
3) SUB-REPASSE - Tipo de liberação de recursos dos OSPF para as
UG de sua jurisdição e entre as UG de um mesmo Ministério, Órgão ou Entidade.
b. Transferências do OSPF:
O Órgão Setorial de Programação Financeira – OSPF (160075-DCont),
faz transferências financeiras, normalmente, através de >PF, espécie 8, tipo 01. Ver
>CONSITDOC 801. A UG 167086-FEx, adota o mesmo procedimento. Esta liberação é
com base nas liquidações de despesas.
Essa operação gera saldo nas seguintes contas da UG:
112160400 – Fonte+VincPgto: Conta Vinculada; e,
612130100 – Fonte: Sub-repasse recebido.
O Exército não trabalha com programação financeira nas UG. Por esse
motivo, as UG não utilizam as espécies de 1 a 6 das PF, somente são utilizadas as
espécies:
8 - TLF (transferência de limite financeiro); e
9 – DLF (devolução de limite financeiro).
Sempre que a UG for devolver um recurso financeiro para a origem, se
dentro do mesmo exercício, usa espécie 9-DLF com o mesmo tipo recebido, informando
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no campo observação o motivo e o número da PF que fez a transferência.
Os tipos de PF mais utilizados pelas UG do Exército, são:
01 SUB REPASSE COM CONTROLE DE PROG.FINANCEIRA
05 LIBERACAO RESTOS A PAGAR S/CONTROLE DE PF
12 TRANSFERENCIA DDO ENTRE UG (21149XXYY)
91 TRANSF. PESSOAL A PAGAR
2. CANCELAMENTO DE OB
- No dia da emissão, >CANOB;
- Na data de emissão, após a emissão da RE, utilizar >CANREL e
>CANOB;
- Após o dia da emissão e antes da remessa da RE ao banco, registrar no
campo próprio da RE a expressão cancelada.
As OB canceladas pelo Banco, apresentam saldo nas seguintes contas:
- normalmente:
a. 112160400 – Fonte+VincPgto – Conta vinculada.
b. 212630000 – NrOBCanc: OB Canceladas.
Para efetuar novo pagamento fazer ATUCPR, com situação T23.
Para dar baixa na obrigação, usar NL:
EVENTO
530355

INSC1

INSC2

CLAS1

CLAS2

VALOR

NrOBCanc

R$

***

***
*** = Evento de anulação da despesa, que ira variar conforme o caso, em
consequência mudam os campos Inscrição1 e 2 e Classificação1 e 2. Exemplo, se o
pagamento era um depósito de terceiros, usar evento 805887.
- há situações em as contas movimentadas são:
a. 112160400 – 0177700000500: Conta vinculada;
b. 418000000: Receita a classificar.
Nesse caso fazer NL para corrigir:
EVENTO

INSC1

805500

01770000009

540572

0153000000310A*

***

INSC2

CLAS1

CLAS2

VALOR

4180000000

R$
R$
***

* - Usar fonte, vinculação e categoria de gasto do pagamento original.
*** = Evento de anulação da despesa, que irá variar conforme o caso, em

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 49/121
conseqüência, mudam os campos Inscrição1 e 2 e Classificação1 e 2. Exemplo, despesa
de serviço ND 339039, usar 515110.
X – CONTROLE PATRIMONIAL
Inicialmente será uma orientação utilizada para controle de combustíveis, que
pode ser utilizada como referência para orientação do controle patrimonial de qualquer
outro tipo de material.
As UG devem utilizar os seguintes sistemas para o Controle Patrimonial:
- SPIUNET, somente para as RM;
- SIMATEX/SISCOFIS OM, para todas as UG;
- SIMATEX/SISCOFIS OP, para UG com atividades de provimento; e,
- SISPATR, para todas as UG.
1. OBJETIVO
Fazer com que os combustíveis de propriedade ou de posse das UG
vinculadas estejam devidamente registrados no SIMATEX/SISCOFIS (registro analítico por operação ou diário por quantidade e valor) e no SIAFI (registro sintético - entradas por
operação e saídas podem ser até mensais por valor).
2. FINALIDADE
Atender o previsto no art 15/I da Lei 10.180/01: O Sistema de Contabilidade
Federal tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração
orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar as operações realizadas
pelos órgãos ou entidades governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura do
patrimônio da União.
3. EVIDÊNCIAS
a. Nos Órgãos de Controle (OC) - 10ª RM/Escalão Logístico.
1) Conta 113140102 - a conta corrente CNPJ da Petrobrás ou CODUG
das OM Tanque (OMT) deverá evidenciar o total de combustível de propriedade da 10ª
RM, destinado a distribuição, depositado na Petrobrás ou em OMT, no SISCOFIS e no
SIAFI.
2) Conta 113180100 - a conta corrente 01 deverá representar o
combustível de propriedade das UG, destinado ao consumo da Unidade, no SISCOFIS e
no SIAFI.
3) Conta 199111800 - a conta corrente UG deverá representar o
combustível da UG que está depositado em uma OMT.
4) Conta 199121800 - a conta corrente UG deverá representar o
combustível depositado na OMT que pertence a outras UG.
5) As contas de resultado no SIAFI deverão representar as causas das
variações patrimoniais,como exemplo:
- 522120000 - Bens de consumo transferidos no exercício.
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- 622120000 - Bens de consumo recebidos por transferência no
exercício.
- 52312020XX - Baixas de bens de consumo por diversos motivos
(perda, arredondamento e etc.)
- 62312020XX -Entradas de bens de consumo por diversos motivos
(produção, arredondamento e etc.).
- 613110202 - Aquisição de bens de consumo por empenho.
4. EVENTOS
Os eventos SIAFI têm por objetivo codificar os eventos administrativos.
Portanto os códigos de eventos a serem utilizados irão variar de acordo com a situação, a
UG que está registrando e a finalidade da transação.
a. Transferência de Combustível do COLOG para a 10ª RM (OC).
EMITENTE: 160069/00001
FAVORECIDO: 160047/00001
OBS: TRANSF COMBUSTÍVEL CFE AUTORIZAÇÃO XXX
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540446
X,XX
b. Recebimento de combustível pela 10ª RM e informação de que ficará
depositado na Petrobras
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO: 160069/00001
OBS: recebimento de combustível cfe 201XNLXXXXXX e ficará
armazenado na Petrobras.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540448 01
X,XX
540535 34274233002903
X,XX
c. Solicitação da RM à Petrobras para que envie combustível para uma
OMT, quando chegar o combustível na OMT, exemplo 160049, esta fará a seguinte NL
EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO: 1600160047/00001
OBS: recebimento de combustível da Petrobrás, conforme documento
XXX de propriedade da 10ª RM.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
545937
199121800
X,XX
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d. Quando a OMT informar à RM que recebeu o combustível da
Petrobras, a RM fará um lançamento transferindo o saldo do depósito da Petrobras para a
OMT.
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO:
OBS: recebimento de combustível da Petrobras pela OMT, conforme
documento XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540536
34274233002903
X,XX
540535
160049
X,XX
e. Quando a RM/Esc Log fizer transferência de combustíveis para a OM
consumidora, exemplo 160050, e o mesmo ficar depositado na OMT (160049) fazer o
seguinte registro.
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO: 160050/00001
OBS: Transferência de combustível, conforme documento XXX,
combustível está armazenado na UG 160049.
E
I
I
VENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2
5

V
VALOR

1

540252 160049

x
X,XX

f. A OM consumidora ao receber o documento informando que a RM/Esc
Log lhe transferiu a propriedade de combustível, e que o mesmo ficará armazenado na
OMT, fará NL com os seguinte evento.
EMITENTE: 160050/00001
FAVORECIDO: 160047/00001
OBS: Transferência de combustível, conforme documento XXX,
combustível está armazenado na UG 160049.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540444
01
160049
113180100
X,XX
g. Após, a RM informará a OMT quando ao combustível que era de
propriedade da RM e agora pertencerá a OM consumidora. Com base nessa informação a
OMT (160049) fará as seguintes NL.
EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO: 160047/00001
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OBS: Baixa de combustível da RM depositado na OMT, conforme
documento XXX.

EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540937

5
160047

1
199121800

X,XX

EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO: 160050/00001
OBS: Registro de combustível depositado na OMT, conforme documento
XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
545937
160050
199121800
X,XX
h. Quando a OM consumidora abastecer na OMT, deverão ser feitos os
seguintes lançamentos
EMITENTE: 160050/00001
FAVORECIDO:
OBS: Consumo de combustível conforme RMA do mês xxx.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540445
01
X,XX
EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO: 160050/00001
OBS: Baixa de combustível da OM 160050 depositados no tanque
desta OM, por abastecimentos do mês, conforme documento XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540937
160050
199121800
X,XX
5. CONTAS A SEREM ACOMPANHADAS
- 113140102 - Combustíveis da RM depositados na Petrobras ou em OMT
(Eventos 540535, 540536 e 540252).
- 113180100/01 - Combustíveis pertencentes às OM consumidoras
(540444 e 540445).
- 1133310100 - Registra os valores de materiais em trânsito relativos a
transferências efetuadas entre UG.
- 199111800 - Combustíveis e outros materiais de uma UG depositados
em outra UG ou OMT (540157 e 540158).
- 199121800 - Combustíveis e outros materiais depositados na UG ou
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OMT de propriedade de outra UG (540937)
- 199910101 - Materiais em trânsito a receber.
- 199910102 - Materiais em trânsito enviados.
6. OUTRAS ENTRADAS
As entradas por outros motivos devem ser registradas conforme abaixo,
inclusive transferências que a origem deixou de registrar no SIAFI.
EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO:
OBS: Recebimento de combustível conforme DOC XXX, o qual a UG de
origem, 160XXX, não registrou tempestivamente no SIAFI a transferência.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540569 01
113180100
623120212
X,XX
Contas de entrada por outros motivos:
62312.02.01 AQUISICAO
62312.02.02 RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO CONSUMIDO
62312.02.03 PRODUCAO
62312.02.04 DOACAO
62312.02.05 SOBRA
62312.02.06 ARREDONDAMENTO
62312.02.07 DIFERENCIAL DE TRANSFERENCIAS
62312.02.09 ESTOQUE - ARMAZENAGEM
62312.02.10 BENS DE REVENDA
62312.02.12 TRANSFERENCIAS
62312.02.14 PRODUTOS PARA PESQUISAS – INCORPORACAO
62312.02.15 DEVOLUCOES E RETORNOS
62312.02.16 REPOSICAO DE PERDAS
62312.02.17 APREENSAO
62312.02.21 PERMUTA
62312.02.98 INCORPORACAO DE BENS DE USO DURADOURO
62312.02.99 OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ESTOQUE
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7. OUTRAS SAÍDAS
As saídas por outros motivos devem ser registradas da seguinte forma:
EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO:
OBS: Baixa de combustível por evaporação, conforme documento XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540464 01
523120205
X,XX
Contas de baixa por outros motivos:
52312.02.03 PERDA
52312.02.04 DOACAO
52312.02.05 QUEBRA
52312.02.06 ARREDONDAMENTO
52312.02.07 DIFERENCIAL DE TRANSFERENCIAS
52312.02.08 AMOSTRA, EXPOSICAO E ANALISE
52312.02.09 DEVOLUCAO A FORNECEDORES (EXERC.ANTERIORES)
52312.02.10 BENS DE REVENDA
52312.02.11 IMPORTACOES EM ANDAMENTO
52312.02.12 TRANSFERENCIAS
52312.02.14 PRODUTOS PARA PESQUISAS
52312.02.15 CONSUMO NAS ORDENS DE SERVICO/PRODUTOS
52312.02.16 PERDA DE MAO-DE-OBRA POR OCIOSIDADE
52312.02.17 CONSUMO ADMINISTRATIVO
52312.02.18 INSERVIBILIDADE
52312.02.21 PERMUTA
52312.02.22 APREENSAO
52312.02.23 BAIXAS DE ADIANTAMENTOS DE BENS
52312.02.98 BAIXA DE MATERIAL DE USO DURADOURO
52312.02.99 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE
8. INFORMAÇÕES GERAIS
a. Os movimentos no SISCOFIS devem ser por operação (entradas e
pedidos) ou por resumos diários.
b. Os movimentos de entrada do ativo no SIAFI serão por operação, já as
saídas podem ser por resumos mensais extraídos do sistema de registros analíticos
(SISCOFIS) mensais, no caso o RMA.
c. Quando o favorecido for uma OM sem autonomia, o favorecido da NL
deverá ser a UG a qual está vinculada, porém no campo inscrição da NL deverá ser o
CODUG da OM sem autonomia.
EMITENTE: 160049/00001
FAVORECIDO: 160045/00001
OBS: combustível do CT depositado na OMT, conforme documento
XXX.
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EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
545937 160717
199121800
X,XX
160716
160717
160718
160815
160816

10ª CIA DE GUARDA - CONTROLE DE CUSTOS
52º CENTRO DE TELEMÁTICA - CONTROLE DE CUSTOS
CIA CMDO DA 10ª RM - CONTROLE DE CUSTOS
7º PEL POLíCIA DO EXÉRCITO-CONTROLE DE CUSTOS
CIA CMDO 7ª BDA INF MTZ-CONTROLE DE CUSTOS

d. ESTORNO X (BAIXA ou ENTRADA)
Para que seja feito um lançamento de estorno (evento XX5YYY) são
necessárias as seguintes condições:
1) tenha ocorrido um lançamento indevido; e
2) o lançamento de estorno seja do mesmo exercício do lançamento
indevido.
- EXEMPLO DE USO DE EVENTO DE ESTORNO
a) A Ug registrou indevidamente a classificação do subitem de um
material encontrado em excesso em estoque, o correto era 01 e a UG utilizou 07.
EVENTO INSC1 INSC2
540569

07

CLAS1

-------- 113180100

CLAS2
623120205

VALOR
R$

b) Se a correção for no mesmo exercício (SIAFI2011), fazer a
seguinte NL.
EVENTO INSC1

INSC2

CLAS1

CLAS2

VALOR

545569

07

-------- 113180100

623120205

R$

540569

01

-------- 113180100

623120205

R$

c) Se o erro ocorreu em exercício anterior, fazer lançamentos de
baixa e entrada, não utilizar estorno.
EVENTO INSC1

INSC2 CLAS1

CLAS2

VALOR

540464

07

--------

113180100

523120207

R$

540569

01

--------

113180100

623120205

R$

e. Dúvidas e sugestões deverão ser encaminhadas à 10ª ICFEx, por
telefone (85 3444-7436), e-mail (correio@10icfex.eb.mil.br) ou na página da intranet
(http://intranet.10icfex.eb.mil.br).
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XI – RECEITAS
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
São recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei
Orçamentária Anual. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem
passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa.
Exemplos: Depósitos em caução, Fianças, Operações de Crédito por Antecipação de
Receita Orçamentária – ARO3, Emissão de moeda e outras entradas compensatórias no
ativo e passivo financeiros.
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício
orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio
do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são
fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua
é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.
A restituição de receitas orçamentárias, descontadas ou recolhidas a maior, e o
ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal, dedutíveis da
arrecadação, qualquer que tenha sido o ano da respectiva cobrança, serão efetuados
como anulação de receita, mediante expresso reconhecimento do direito creditório contra
a Fazenda Nacional, pela autoridade competente, a qual, observado o limite de saques
específicos estabelecido na programação financeira de desembolso, autorizará a entrega
da respectiva importância em documento próprio (Lei nº 4.862/65, art. 18 e Decreto-lei nº
1.755/79, art. 5º). A restituição de rendas extintas será efetuada com os recursos das
dotações consignadas na lei de orçamento ou em crédito adicional, desde que não exista
receita a anular (art. 14 do Dec. 93.872/1986).
1. LEGISLAÇÃO
- MCASP, Parte I, item 01.03.00
- Legislação de GRU
- Orientações as UG sobre GRU da STN
- Manual SIAFI 02.03.31 – GRU
- Portaria 11/2011-SEF, Exploração Econômica.
- Orientação aos Agentes da Administração – Fundo do Exército – 2011
2. GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO
A GRU é utilizada, obrigatoriamente, pelas Unidades do Governo Federal
para a arrecadação de suas receitas, via rede bancária ou diretamente no SIAFI quando o
recolhedor for uma Unidade Gestora (UG). Excetuando-se do recolhimento por meio da
GRU, as receitas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, recolhidas mediante a
Guia de Previdência Social – GPS, e as receitas administradas pela Secretaria da Receita
Federal – SRF e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN, ambas recolhidas
por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF.
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Tipos de GRU:
a. A GRU Simples é arrecadada somente pelo Banco do Brasil- BB, por
meio dos guichês, da internet e do Autoatendimento. O boleto pode ser obtido pelo próprio
usuário, no sítio do Tesouro Nacional: http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_GRU.asp.
Neste sítio, há um aplicativo para impressão da GRU Simples que também pode ser
gerada nas Unidades Gestoras a partir de aplicativo fornecido pelo Tesouro Nacional, no
endereço eletrônico:https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gruaplic/index.asp, disponíveis
em versões para os ambientes Windows e Linux.
b. A GRU Cobrança deve ser emitida por aplicativo local a ser
desenvolvido pelas próprias Unidades Gestoras, podendo ser paga em qualquer
instituição financeira até a data de vencimento. É utilizada somente para valores a partir
de R$ 50,00. É necessário que a UG assine um convênio com o BB.
c. A GRU Depósito utiliza ficha de depósito comum e para pagamento,
exclusivamente, no BB. Pode ser depósito via internet ou caixa eletrônico. Pode ser paga
sem a guia impressa e com vários cheques, desde que seja autorizado pelo órgão
arrecadador. Para esse tipo de GRU, o contribuinte deve dispor, apenas, do código de
recolhimento, da Unidade Gestora Favorecida e da Gestão. Quando for importante
alguma informação adicional tipo “número de referência”, “multa”, “juros” etc, não poderá
ser utilizada a GRU DEPÓSITO. O órgão responsável pelo recolhimento poderá restringir
o pagamento por GRU Depósito na parametrização do código de recolhimento.
d. A GRU Eletrônica é utilizada para o pagamento entre as Unidades
Gestoras (INTRA-SIAFI), sem trânsito pela rede bancária. Para a emissão da GRU
Eletrônica, a UG preencherá os campos na transação “>GRU” no SIAFI ou realizará
compromisso no CPR (transação CONFLUXO) decorrente de situação ou dedução que
gera GRU.
A UG deve consultar >CONCODGR e CONDESTGR para entender as
rotinas de contabilização das GRU
3. PARAMETRIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
As Unidades Gestoras que necessitem utilizar algum código de recolhimento
deverão obrigatoriamente, selecioná-lo e informar alguns parâmetros. Caso a UG não
selecione/parametrize o código não será possível o recolhimento por meio dele.
Para selecionar e parametrizar um código de recolhimento, o usuário deverá
adotar os seguintes procedimentos:
- Acessar a transação “>ATUCODGR” e informar o código a ser
selecionado, sem o dígito verificador, acionar a Tecla PF5=Seleciona Código, na Tela
Inicial.
- Tela de Parametrização (acione a tecla PF1 em cada campo a ser
parametrizado para visualizar a opção de escolha disponível a ser preenchido)
EX: OP: indica se o código será I - Incluído, E – Excluído, R - Reincluído
ou A – Alterado.
Para código ainda não parametrizado, esse campo virá automaticamente
preenchido com “I”, de Inclusão.
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Entende-se por homologação o ato de informar, na maioria das vezes,
no código de recolhimento de abrangência geral selecionado pelas UG, a fonte,
vinculação e tipo de recurso nos campos onde aparece a palavra INFGESTOR.
Caberá ao gestor analisar o evento do código para verificar se não existe outra
informação a ser colocada.
Códigos de “Abrangência Geral” são aqueles que requerem informações
diferenciadas para cada unidade gestora. Sendo assim, a UG que selecionar um código
desse tipo, terá que indicar essa informação em um dos campos de INSCRIÇÃO ou
CLASSIFICAÇÃO do código, onde houver a expressão INFGESTOR, conforme solicitado
pelo evento.
A homologação é feita por meio da transação “>ATUCODGR”. Os usuários
de todas as UG terão acesso a essa transação para a homologação dos códigos que não
são de uso exclusivo da STN (Abrangência Geral). Somente os usuários da COFIN
poderão criar, excluir e reincluir códigos de recolhimentos de GRU.
Somente é possível homologar código de recolhimento que tenha sido
previamente parametrizado para a UG. O procedimento para parametrização descrito no
item 4.1(Seleção e parametrização de códigos de recolhimento).
4. REGISTRO DA ARRECADAÇÃO NO SIAFI (RA)
A Nota de Registro de Arrecadação (RA) é o documento no SIAFI que
representa a classificação e destinação das receitas arrecadadas por meio da GRU. As
RA são derivadas diretamente das GRU pagas na rede bancária ou no SIAFI, das
retificações e das Ordens Bancárias emitidas com o propósito de restituição dessas
receitas ao contribuinte.
5. RETIFICAGR
Quando for identificado erro em GRU ou RA, a correção deve ser feita por
>RETIFICAGR.
No mesmo dia do registro poderão ser utilizadas as transações >CANGRU e
>CANRETGR.
6. CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO MAIS UTILIZADOS NO EXÉRCITO
- Ver Anexo C das Orientações aos Agentes da Administração FEx
7. RECEITAS GERADAS PELA PRÓPRIA UG
- Vide Portaria 011/11-SEF.
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XII – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
1. OBJETIVO
Orientar as UG vinculadas sobre como proceder com os processos de
apuração de danos ao erário.
2. FINALIDADE
Atender o previsto no art. 18/III da Lei 10.180/01, segundo o qual, compete
às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade Federal, com
base em apurações de atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os
registros pertinentes e adotar as providências necessárias à responsabilização do agente,
comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou
unidade do Sistema de Controle Interno.
3. LEGISLAÇÃO
a. Lei 9.784, de 29 jan1999, que regula o Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal;
b. MANUAL SIAFI 02.11.38 - Diversos Responsáveis;
c. MANUAL SIAFI 02.11.12 - Dívida Ativa da União; e,
d. Portaria 08/03-SEF.
4. EVIDÊNCIA
a. As UG deverão ter evidenciados na sua Contabilidade (SIAFI) todos os
processos de apuração de danos à Fazenda Nacional sobre os bens a ela jurisdicionados.
b. As contas 11226.XX.00 devem evidenciar todos os processos
administrativos apurados, que não houve abertura de TCE e que estão em fase de
cobrança administrativa.
c. As contas 11229.XX.00 representam aquelas responsabilidades que já
foram apuradas no âmbito administrativo interno e que teve como consequência a
instauração da tomada de contas especial – TCE.
d. O grupo de contas Diversos Responsáveis em Apuração - 19913.00.00,
do Sistema de Compensação, é desdobrado em 14 (quatorze) contas contábeis em nível
de escrituração. Cada uma delas identifica um tipo de responsabilidade (pagamentos
indevidos, saldos não recolhidos, etc.). Essas contas contábeis possuem conta corrente
composta por: Exercício + CNPJ, CPF, UG, IG ou 999. O exercício a ser informado, o qual
comporá a conta corrente da conta contábil, deve ser aquele em que foi iniciado o
procedimento de apuração administrativa.
e. O encaminhamento dos créditos para a inscrição é feito em contas de
controle. No caso dos créditos em que a inscrição e cobrança são realizadas pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ocorrerá o registro nas contas 19996.52.01
(órgão de origem) e 19996.53.01 (PGFN).
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5. EVENTOS
Os eventos SIAFI têm por objetivo codificar os eventos administrativos,
portanto os códigos de evento a serem utilizados irão variar de acordo com a situação, a
UG que está registrando e a finalidade da transação. Neste caso, os eventos serão
utilizados em Notas de Lançamento – NL.
a. Apuração Administrativa Interna.
Quando o Agente Diretor determinar a abertura de um processo para
apurar indícios de dano ao erário, a UG deverá emitir uma NL conforme modelo abaixo e
informar à ICFEx de vinculação conforme o art.3º/§2º da Port 08/03-SEF.
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO:
OBS: Abertura de processo para apurar dano ao erário conforme documento
xxxx, Objeto; extravio de material.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540895

IG

19913XX00

R$

OBS: IG (INSCRIÇÃO GENÉRICA), criar (>ATUGENER) uma para cada
processo usar, o tipo (>CONTIPGEN) DD;
Os detalhamentos da conta 199130000 - Diversos responsáveis em
apuração, são:
19913.01.00 = PAGAMENTOS INDEVIDOS
19913.02.00 = SALDOS NAO RECOLHIDOS
19913.03.00 = DESFALQUES OU DESVIOS
19913.04.00 = DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS
19913.05.00 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS
19913.06.00 = PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORCAMENTARIO
19913.07.00 = CREDITOS ANTECIPADOS
19913.08.00 = FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO
19913.09.00 = FALTA DE LICITACAO
19913.10.00 = MULTAS E JUROS
19913.11.00 = FALTA DE RECOLHIMENTO OBRIGACOES
PECUNIARIAS
19913.15.00 = FRAUDES EM BENEFICIOS
19913.16.00 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
IRREGULARMENTE
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19913.17.00 = DEBITOS DECOR. DE UTILIZACAO INDEVIDA DE COTA
19913.18.00 = DEBITOS ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL DE
IMOVEIS

b. Responsabilidade apurada.
1) Se o valor do débito for igual ao superior a R$ 1.000,00, encaminhar
cópia do relatório e solução da sindicância ou IPM para a ICFEX de vinculação, conforme
o art. 5º da Port 08/03-SEF.
2)
Se houve débito imputado a terceiros, registrar no sistema
débito do TCU (vide link Danos ao Erário na página da intranet da 10ª ICFEx).
3) Registrar NL no SIAFI da seguinte forma:
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO:
OBS: Registro de solução da solução de sindicância ou IPM,
conforme documento XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540896 IG
19913XX00
R$
540659* CPF**
11226XX00***
R$
OBS:
* - o evento 540896 dá baixa de processos em apuração e o evento
540659 registra processos administrativos apurados. O evento 540659 só poderá ser
utilizado se o prejuízo foi imputado a terceiros. Caso tenha sido imputado à União, não
utilizar o segundo evento.
** - CPF é o do devedor. Se forem diversos, com valores individualizados,
repetir o evento 540659. Quando forem diversos devedores solidários, ou seja, não há
individualização do débito, usar a IG do lançamento anterior (540895).
*** - Os detalhamentos da conta 11226XX00 - Créditos administrativos,
são:
11226.01.00 = DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO
11226.02.00 = DECORRENTES DE DANOS AO PATRIMONIO
11226.03.00 = DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO
11226.04.00 = DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE
11226.05.00 = SALDOS NAO RECOLHIDOS
11226.06.00 = DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS
11226.07.00 = MULTAS E JUROS
11226.08.00 = DEBITOS DECOR. DE UTILIZACAO INDEVIDA DE COTA
11226.09.00 = DEBITOS ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL DE
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IMOVEIS
11226.10.00 = PAGAMENTOS INDEV. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
c. Atualização de valores
Periodicamente, a UG deve registrar no SIAFI a atualização de valores.
Para isso, a UG deve utilizar o sistema débito do TCU que fará tal atualização.
Esse atualização deverá ocorrer no mínimo no final de cada ano.
Para isso, a UG deve fazer NL da seguinte forma:
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO:
OBS: Atualização de débito, conforme relatório extraído do sistema débito
do TCU, em dd/mm/aa.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540811 CPF
11226XX00
62323XXYY
R$
OBS: Os detalhamentos da conta 623230000 - Ajustes de Crédito são:
- 62323.04.09 CREDITOS ADMINISTRATIVOS
- 623230512 - Créditos Administ.- Juros e Multas
d. Recebimento do valor devido.
Quando do recebimento do valor devido, total ou em parcelas, fazer NL da
seguinte forma:
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO:
OBS: Recebimento de parcela do crédito administrativo proc xxx,
conforme documento yyyy.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540915 CPF
11226XX00
R$
e. Cancelamento do crédito administrativo
Quando houver uma decisão determinando um cancelamento do crédito
administrativo, podendo ser pequenos saldos ou diferenças de cálculo, a UG emitirá NL:
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO:
OBS: Cancelamento de crédito administrativo conforme documento nr
XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
540914 CPF
11226XX00
R$
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f. No caso da UG não conseguir efetuar a cobrança, se o valor do débito
for igual ou superior a R$ 1.000,00, deverá encaminhar para a Dívida Ativa da União,
conforme o Manual SIAFI 02.11.12. Caso o valor seja inferior a R$ 1.000,00, e a UG não
tenha tido sucesso na cobrança, deverá determinar o arquivamento do processo, que
poderá ser reaberto caso ocorra um fato novo.
Quando a UG encaminhar o processo para PGFN, deverá emitir NL:
EMITENTE: 160047/00001
FAVORECIDO: 170XXX/00001
OBS: Encaminhamento do processo XXXX para a Inscrição na Dívida
Ativa, conforme documento XXX.
EVENTO INSCRIÇÃO1 INSCRIÇÃO2 CLASSIFICAÇÃO1 CLASSIFICAÇÃO2 VALOR
580438 CPF
R$
OS CÓDIGOS DE UG DA PROCURADORIA DA FAZENDA NA ÁREA DA
10ª ICFEX SÃO:
- 170230 – PFN-CE;
- 170033-PFN-PI;
- 170026 - PFN-MA; E
- 170234 – PFN-RN.
OBS: os demais passos serão registrados conforme o item 2.4.2 do
Manual SIAFI 02.11.12.
6. INFORMAÇÕES GERAIS
a. No caso de abertura de TCE, nos termos da IN 56/07-TCU, o registro
nas contas 11229XX00 será efetuada pela Setorial Contábil, quando esta concluir a fase
interna da TCE nos termos do art. 18/V da Lei 10.180/01.
b. Todos os dados informados no RAAIIA e RPCM devem estar
suportados por registros no SIAFI, conforme estas orientações, e registrados no Sistema
débito do TCU.
c. Toda a cobrança deverá ser feita para que o pagamento do débito
ocorra em uma única vez, podendo o devedor solicitar o parcelamento conforme a
legislação em vigor.
d. O não pagamento ou atraso de até três parcelas será motivo para
inscrição na dívida ativa e no CADIN, se o valor do débito for igual ou superior a R$
1.000,00. Caso contrário, o Agente Diretor deverá determinar o arquivamento do
processo.
e. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na página da intranet da
10ª ICFEx, no item Danos ao Erário, ou a UG poderá entrar em contato com a Setorial
Contábil.
f. Dúvidas e sugestões deverão ser encaminhadas à 10ª ICFEx, por
telefone (85 3444-7436), e-mail (correio@10icfex.eb.mil.br) ou página da intranet
(http://intranet.10icfex.eb.mil.br).
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XIII – RESTOS A PAGAR E EXERCÍCIOS ANTERIORES
Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até
o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas (Lei
4.320/1964, art. 36).
Entende-se por processadas e não processadas, respectivamente, as
despesas liquidadas e as não liquidadas no exercício (Dec 93.872/1986, art. 67).
Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados
posteriormente terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente de sua inscrição
(art. 68 Dec. 93.872/1986).
Após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o
pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a
despesas de exercícios anteriores (art. 69 do Decreto 93.872/1986).
As despesas de exercícios 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 (Lei 4.320/1964, art.
37).
1. NORMAS
- Decreto 93.872/1986.
- Manual SIAFI 02.03.17.
2. INSCRIÇÃO EM RP
O empenho de despesa não liquidada deverá ser anulado antes do processo
de inscrição de Restos a Pagar, salvo quando:
a. vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor
nele estabelecida;
b. vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a
liquidação da despesa, ou seja de interesse da Administração exigir o cumprimento da
obrigação assumida pelo credor;
c. se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;
e
d. corresponder a compromissos assumido no exterior.
Não serão inscritos em restos a pagar não processados empenhos
referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos. Essas
despesas serão consideradas liquidadas no momento da autorização formal do
instrumento de concessão.
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3. CONTAS DE RP MAIS UTILIZADAS
1.1.2.1.6.12.00 RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO
1.1.2.1.6.24.00 RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP
1.9.5.1.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS
1.9.5.1.2.00.00 REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EXER
1.9.5.1.4.01.00 POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS
1.9.5.1.4.02.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
1.9.5.2.1.01.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT
1.9.5.2.4.01.00 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS – N
2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.1.2.1.6.02.09 RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS
2.9.5.1.1.01.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
2.9.5.1.1.02.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG
2.9.5.1.1.03.00 RP NAO PROCESSADOS PAGO
2.9.5.1.1.04.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ
2.9.5.2.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - NE
2.9.5.2.1.02.01 RP PROCESSADOS PAGO - NE
4. CANCELAMENTO DE RP
Para cancelamento de RP não processado, fazer >NE no SIAFI:
- Espécie de Empenho = 13 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
Dentro do Exercício esse cancelamento poderá ser estornado:
- Espécie de Empenho = 15 - ESTORNO DE OUTROS CANCELAMENTOS
DE RP.
Para cancelamento de RP processado (21211.02.00), emitir NL no SIAFI,
com eventos:
EVENTO
INSCRIÇÃO1
540379 AAAANEXXXXXX

INSCRIÇÃO2

CLAS1

CLAS2

VALOR
R$

5. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sempre que o empenho se tratar de despesas cujo fato gerador ocorreu em
exercícios anteriores, deve-se utilizar o elemento 92, sem exceções, não eximindo a
apuração de responsabilidade pelo gestor, se for o caso (MCASP, Parte I, pág. 106).
A Portaria 1.054/1997- Min Ex, alterada pela Portaria 189/11-CmtEx, trata de
despesas de exercícios anteriores no Comando do Exército.
Cabe ao OG provisionar o crédito no ED 92, com base no processo de
despesas a ele encaminhado.
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XIV – TRIBUTOS
Esta parte do trabalho foi extraída do Estudo Técnico-Normativo 001/2009-A/2SEF.
DEFINIÇÃO: Retenção na fonte consiste na obrigação de o tomador do serviço
(o contratante) de reter o valor correspondente ao tributo devido pelo prestador do
serviço, no momento do pagamento do serviço contratado. Assim, o prestador do serviço
receberá o preço contratado deduzido do valor do tributo devido na prestação, que será
recolhido aos cofres públicos pelo tomador do serviço.
FINALIDADE DESTE ESTUDO: Resumir e concentrar a legislação sobre o
assunto, facilitar o entendimento e orientar os interessados quanto aos procedimentos da
UG para cumprir sua obrigação como responsável tributário sem, no entanto, a pretensão
de esgotar o tema, tendo em vista a capilaridade da Força e a complexidade dos assuntos
tributários.
1. RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS
LEI Nº 9.430/1996 E IN SRF Nº 480/2004 ( Alterada pela IN 539/2005)
1.1. RESPONSÁVEL: órgãos da administração federal direta, as
autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução no SIAFI.
1.2. FATO GERADOR: pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas,
pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras.
1.3. IMPOSTOS A SEREM RETIDOS NA FONTE: o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para
o PIS/PASEP. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento,
inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços, para entrega futura.
1.4. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS: A retenção será efetuada
aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o percentual constante da coluna 06 da Tabela de
Retenção (Anexo I da IN SRF 480/04). Caso o pagamento se refira a contratos distintos
de uma mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de bens e de serviços com percentuais
diferenciados, aplicar-se-á o percentual correspondente a cada fornecimento contratado.
1.5. HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ RETENÇÃO: Não serão
retidos os valores correspondentes ao imposto de renda e às contribuições nos
pagamentos efetuados a:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às
associações civis;
V - sindicatos, federações e confederações de empregados;
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIII - fundações de direito privado e as fundações públicas instituídas ou

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 67/121
mantidas pelo Poder Público;
IX – condomínios edilícios;
X - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações
Estaduais de Cooperativas;
XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL);
XII - pessoas jurídicas exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas;
XIII – Itaipu binacional;
XIV - empresas estrangeiras de transporte;
XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo
Federal, Estadual ou Municipal; XVI – despesas a título de suprimento de fundos;
XVII - no caso das entidades previstas no art. 34 da Lei nº 10.833/03
(Empresa Pública e Soc Econ Mista), a título de adiantamentos efetuados a empregados
para despesas miúdas de pronto pagamento, até o limite de cinco salários mínimos;
XVIII - título de prestações relativas à aquisição de bem financiado por
instituição financeira;
XIX - entidades fechadas de previdência complementar, no que se refere
à receita decorrente de aluguéis e da venda de bens imóveis destinados ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates;
XX - título de aquisição de gasolina, gás natural, óleo diesel, gás
liquefeito de petróleo, querosene de aviação e demais derivados de petróleo e gás natural
efetuados pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, e demais entidades
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar
sua execução orçamentária e financeira na modalidade total no SIAFI.
OBSERVAÇÃO : - Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI a pessoa
jurídica deverá apresentar ao órgão ou entidade, declaração, na forma do Anexo II, III ou
IV (IN 480/04), conforme o caso, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. O
órgão ou entidade responsável pela retenção arquivará a 1ª via da declaração, em ordem
alfabética, que ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), devendo a 2ª
via ser devolvida ao interessado, como recibo.
- No caso das empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL (Inc XI),
além da declaração, pode-se consultar a situação junto a Receita Federal no SIAFI,
transação "CONCREDOR".
1.6. PRAZO DE RECOLHIMENTO: Os valores retidos deverão ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF): até o 3º dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
1.7. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO: Nos
pagamentos correspondentes ao fornecimento de bens ou pela prestação de serviços
efetuados por meio de cartões de crédito ou débito, a retenção será efetuada pelo órgão
ou entidade pagador sobre o total a ser pago à empresa fornecedora do bem ou
prestadora do serviço, devendo o pagamento com o cartão ser realizado pelo valor
líquido, depois de deduzidos os valores do imposto e das contribuições retidas, cabendo a
responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou entidade adquirente do bem ou
tomador dos serviços.
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1.8. COBRANÇA COM CÓDIGO DE BARRA, EXCETO CARTÃO DE
CRÉDITO: Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos bancários ou em quaisquer outros
documentos de cobrança dos bens ou dos serviços que contenham código de barras,
deverão ser informados o valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado e
os valores do imposto de renda e das contribuições a serem retidos na operação,
devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas
retenções, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou entidade
adquirente do bem ou tomador dos serviços.
1.9. COBRANÇA EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS (ver art. 10 a 30 da IN
480/04): Agências de viagens e turismo; seguros; telefone; propaganda e publicidade;
consórcio; refeição-convênio; vale-transporte e vale-combustível; derivados de petróleo e
álcool etílico hidratado para fins carburantes; produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal; máquinas, veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar;
água, refrigerante e cerveja; bens imóveis; cooperativas e associações de profissionais ou
assemelhadas; aluguel de imóveis; pessoa jurídica sediada ou domiciliada no exterior;
pessoa jurídica amparada por medida judicial.
1.10. COMPROVANTE DE RETENÇÃO ANUAL: A UG que efetuar a
retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, o comprovante
anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser
disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V (IN 480/04),
ou a cópia do DARF.
1.11. ANEXO I – TABELA DE RETENÇÕES (IN 480/04-SRFB):
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ANEXO I – TABELA DE RETENÇÕES
NATUREZA DO BEM
FORNECIDO OU DO SERVIÇO
PRESTADO
(01)
Alimentação;
Energia elétrica;
Serviços prestados com emprego de
materiais;
Construção Civil por empreitada com
emprego de materiais;
Serviços hospitalares;
Transporte
de
cargas,
exceto
os
relacionados no código 8767;
Mercadorias e bens em geral.
Gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de
petróleo (GLP) e querosene de aviação
(QAV) adquiridos de produtor ou
importador;
Demais combustíveis derivados de petróleo
e gás natural, e dos demais produtos
derivados de petróleo, adquiridos de
produtor, importador, distribuidor ou
varejista;
Álcool etílico hidratado para fins
carburantes, adquirido diretamente do
distribuidor.
Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo
diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) e
querosene de aviação adquiridos de
distribuidores e comerciantes varejistas, e
álcool para fins carburantes quando
adquirido, exclusivamente, de comerciante
varejista.
Transporte internacional de cargas efetuado
por empresas nacionais;
Estaleiros navais brasileiros nas atividades
de Construção, conservação, modernização,
conversão e reparo de embarcações préregistradas ou registradas no REB,
instituído pela Lei nº 9.432, de 08 de
janeiro de 1997;
Aquisição de livros no mercado interno;
Medicamentos, produtos de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal a que se
refere o art. 1º da Lei nº 10.147, de 2000,
com a redação dada pela Lei nº 10.548, de
2002, adquiridos de atacadistas ou
varejistas;
Pneus novos de borracha e Câmaras-de-ar
de borracha, classificados nas posições
40.11 e 40.13 da TIPI, adquiridos de
atacadistas e varejistas;
Máquinas, veículos e tratores de que trata o
caput do art 20 desta IN e autopeças
constantes do Anexo I e II, da Lei nº
10.485, de 3 de julho de 2002, adquiridos
de atacadistas e varejistas;
Água, refrigerante e cerveja sem álcool,
classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da
TIPI, adquiridos de atacadistas e varejistas.
Outros produtos ou serviços beneficiados
com isenção, não incidência ou alíquotas
zero da Cofins e da Contribuição para o

IR
(02)

ALÍQUOTAS
CSLL
COFINS
(03)
(04)

PIS/PASEP
(05)

PERCENTUAL CÓDIGO
A SER
DA
APLICADO
RECEIT
(06)
A
(07)

1,2

1,0

3,0

0,65

5,85

6147

0,24

1,0

3,0

0,65

4,89

9060

0,24

1,0

0,0

0,0

1,24

8739

1,2

1,0

0,0

0,0

2,2

8767
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PIS/Pasep.
Passagens aéreas, rodoviárias e demais
serviços de transporte de passageiros,
exceto as relacionadas no código 8850.
Transporte internacional de passageiros
efetuado por empresas nacionais.
Serviços prestados por associações
profissionais ou assemelhadas.
Serviços prestados por bancos comerciais,
bancos de investimento, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito
imobiliário, e câmbio, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades abertas de
previdência complementar.
Serviços de abastecimento de água;
Telefone;
Correio e telégrafos;
Vigilância;
Limpeza.
Locação de mão de obra;
Intermediação de negócios;
Administração, locação ou cessão de bens
imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
Factoring;
Demais serviços.

2,40

1,0

3,0

0,65

7,05

6175

2,40

1,0

0,0

0,0

3,40

8850

0,0

1,0

3,0

0,65

4,65

8863

2,40

1,0

3,0

0,65

7,05

6188

4,80

1,0

3,0

0,65

9,45

6190

EXEMPLO: Uma UG compra mercadorias e recebe uma nota fiscal com o
valor bruto de R$ 10.000,00.
CÁLCULO DOS TRIBUTOS:
Alíquotas: Mercadoria em Geral.
Total da Nota Fiscal: 10.000,00 (Base de Cálculo)
IR: 10.000 x 1,2% = 120,00
CSLL: 10.000 x 1% = 100,00
COFINS: 10.000 x 3% = 300,00
PIS/PASEP: 10.000 x 0,65% = 65,00
OBSERVAÇÃO: se a empresa vendedora for optante pelo SIMPLES
NACIONAL, não haverá retenção tributária na fonte.
2. RETENÇÃO NA FONTE DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS
LEI Nº 8.212/1991 E IN MPS/SRP Nº 03/2005
2.1. RESPONSÁVEL: A empresa, a firma individual ou sociedade que
assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional.
2.2. FATO GERADOR: Pagamento por serviços prestados por pessoa física
(PF) ou pessoa jurídica (PJ).
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2.3. IMPOSTO A SER RETIDO NA FONTE: Contribuição para a Seguridade
Social (INSS).
2.4. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS:
2.4.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ): a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços. Exemplos (art. 145 e 146 da
IN 03/05): limpeza, conservação e zeladoria; vigilância e segurança; construção civil; etc.
OBSERVAÇÕES (PJ):
- Cessão de Mão-de-obra é a colocação à disposição da contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, independentemente da natureza e da
forma de contratação.
- Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica urbana cuja
atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, em suas dependências ou
nas de terceiros, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por ela
remunerados e assistidos, de acordo com a Lei nº 6.019/74.
- Empreitada é a execução de tarefa, obra ou serviço, contratualmente
estabelecida, relacionada ou não com a atividade-fim da empresa contratante, nas suas
dependências, nas da contratada ou nas de terceiros, tendo como objeto um fim específico
ou resultado pretendido.
- Destaque da Retenção: Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o
título de "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", se for constatada a obrigatoriedade
de retenção. O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos
serviços prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedutível no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, sem alteração do valor bruto
da nota, fatura ou recibo de prestação de serviços. A falta do destaque do valor da retenção
constitui infração.
- A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
EXEMPLO DE CÁLCULO NA CONTRATAÇÃO DE PJ: Uma UG contrata
serviços de pintura de uma empresa especializada, comprometendo-se a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (ISS 5% já incluído).
Nota Fiscal nº 0001
Serviços de Pintura................... 3.000,00
ISS: R$ 150,00
CÁLCULO DO TRIBUTO:
Total da Nota Fiscal: 3.000,00 (Base de Cálculo)
Contribuição ao INSS: 3.000,00 x 11% = 330,00
OBSERVAÇÃO:
- Verificar se é o caso também da retenção na fonte do ISS.

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 72/121
2.4.2. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (PF): a empresa contratante
é obrigada a arrecadar a contribuição previdenciária do contribuinte individual que lhe
prestar serviço, mediante a retenção de 11% (onze por cento) aplicável sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, no decorrer do mês, ao prestador
dos serviços (segurado contribuinte individual), observado o limite máximo do salário de
contribuição (Salário de Contribuição Hoje (2011): R$ 3.689,66 <#> Limite: 11% sobre R$
3.689,66 = R$ 405,86).
OBSERVAÇÃO (PF):
- a empresa contratante é contribuinte do INSS sobre as contratações de
PF, devendo aplicar a alíquota de 0% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
- quando houver a necessidade de contratar uma pessoa física, a UG
deve, sempre que possível, priorizar aqueles que são contribuintes individuais do INSS
e, caso o mesmo comprove por meio do carnê que está em dia com a contribuição, não
deve reter na fonte o referido tributo. Neste caso, a UG deve manter uma cópia da
referida documentação para arquivo.
EXEMPLOS DE CÁLCULO NA CONTRATAÇÃO DE PF:
Exemplo 01: valor do serviço prestado – R$ 6.000,00
a. A UG deverá reter do autônomo o valor de R$ 405,86 (11% sobre R$
3.689,66, em virtude do valor do serviço ter ultrapassado o limite legal);
b. A UG deverá recolher ao INSS – GPS o valor de R$ 405,86,
acrescido da parte do empregador R$ 1.200,00 (20% de R$ 6.000,00), perfazendo o total de
R$ 1.605,86.
Exemplo 02: valor do serviço prestado – R$ 1.000,00
a. A UG deverá reter do autônomo o valor de R$ 110,00 (11% sobre o
valor do serviço prestado R$ 1.000,00);
b. A UG deverá recolher ao INSS – GPS o valor de R$ 110,00,
acrescido da parte do empregador R$ 200,00 (20% de R$ 1.000,00), perfazendo o total de
R$ 310,00.
OBSERVAÇÃO:
- A UG deve providenciar um Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA)
como documento hábil para o pagamento.
2.5. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO:
Em regra, a base de cálculo da retenção é o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviço emitido pela empresa contratada. Todavia,
quando a empresa prestadora de serviços fornecer materiais e/ou equipamentos para a
execução do serviço, esta base de cálculo poderá ser reduzida, conforme os itens a seguir:
2.5.1. VALORES DE MATERIAIS OU DE EQUIPAMENTOS
DISCRIMINADOS NO CONTRATO E EM NOTA FISCAL
Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de
cálculo da retenção, desde que comprovados.
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O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de
equipamento de terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser superior ao valor
de aquisição ou de locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção.
Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados,
relativos ao material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta
seja parte integrante do contrato mediante cláusula nele expressa.
2.5.2 VALORES DE MATERIAIS OU DE EQUIPAMENTOS PREVISTOS
EM CONTRATO E COM DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL
Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a
respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção,
devendo o valor desta corresponder no mínimo a:
a. 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços;
b. 30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas
de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
c. 65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a limpeza
hospitalar e 80% (oitenta por cento) quando se referir aos demais tipos de limpezas, do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
2.5.3 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE À EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS COM DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL
Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços, e além disso, não haja discriminação de valores em contrato,
independentemente da previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de
cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a
50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços.
No caso da prestação de serviços na área da construção civil, a base de
cálculo da retenção corresponderá aos percentuais abaixo relacionados:
a. 10% (dez por cento) para pavimentação asfáltica;
b. 15% (quinze por cento) para terraplenagem, aterro sanitário e
dragagem;
c. 45% (quarenta e cinco por cento) para obras de arte (pontes ou
viadutos);
d. 50% (cinquenta por cento) para drenagem; e
e. 35% (trinta e cinco por cento) para os demais serviços realizados
com a utilização de equipamentos, exceto os manuais.
Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
constar a execução de mais de um dos serviços cujos valores não constem individualmente
discriminados na nota fiscal, na fatura, ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual
correspondente a cada tipo de serviço, conforme disposto em contrato, ou o percentual
maior, se o contrato não permitir identificar o valor de cada serviço.
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O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de equipamento
de terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser superior ao valor de aquisição
ou de locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção.
2.5.4 UTILIZAÇÃO DE MATERIAL OU EQUIPAMENTO NÃO INERENTE
À EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou utilização de
equipamento e o uso deste equipamento não for inerente ao serviço, mesmo havendo
discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, a
base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, exceto no caso do serviço de transporte de passageiros, para o qual
a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, à prevista no inciso II do art. 150
da IN MPS/SRP nº 03/2005.
Na falta de discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor bruto, ainda que
exista previsão contratual para o fornecimento de material ou utilização de equipamento,
com ou sem discriminação de valores em contrato.
2.6. PRAZO DE RECOLHIMENTO:
2.6.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ):
A empresa deverá recolher, em nome da empresa cedente da mão de
obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Lei nº 11.933, de 2009).
2.6.2. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (PF):
Fica a UG obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço (pessoas físicas não incluídas na folha mensal de salários),
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado (11% do
contratado) juntamente com a contribuição a seu cargo (20% do contratante) até o dia 20
(vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário naquele dia. (Lei nº 11.933, de 2009).
2.7. DISPENSA DE RETENÇÃO DE PJ:
I – quando o valor correspondente a onze por cento a ser retido dos serviços
contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo for inferior ao limite mínimo permitido para
recolhimento em GPS - hoje de R$ 29,00.
II – quando o valor do serviço contido na nota fiscal, fatura ou recibo for
inferior a duas vezes o limite máximo do salário de contribuição – hoje (2011) de (2x
3.689,66=R$ 7.379,32) e cumulativamente (só se estiver devidamente comprovado por
declaração assinada pelo representante legal da empresa contratada):
a) o serviço tiver sido prestado pessoalmente pelo titular ou sócio da
empresa contratada;
b) o faturamento da contratada no mês imediatamente anterior for igual ou
inferior a duas vezes o limite máximo do salário-de-contribuição (em 2011 de 2x
3.689,66=R$ 7.379,32); e
c) a contratada não tiver empregado.
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III – quando na contratação dos serviços caracterizados como cessão de
mão-de-obra houver serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada
por legislação federal, desde que prestados pessoalmente pelos sócios ou cooperados, nas
sociedades civis ou cooperativas de trabalho, respectivamente, devendo esse fato constar
da própria nota fiscal, fatura ou recibo ou em documento apartado.
OBSERVAÇÃO: são serviços profissionais regulamentados pela legislação
federal, dentre outros, os prestados por administradores, advogados, aeronautas,
aeroviários, agenciadores de propaganda, agrônomos, arquitetos, arquivistas, assistentes
sociais, atuários, auxiliares de laboratório, bibliotecários, biólogos, biomédicos, cirurgiões
dentistas, contabilistas, economistas domésticos, economistas, enfermeiros, engenheiros,
estatísticos, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
geógrafos, geólogos, guias de turismo, jornalistas profissionais, leiloeiros rurais, leiloeiros,
massagistas, médicos, meteorologistas, nutricionistas, psicólogos, publicitários, químicos,
radialistas, secretárias, taquígrafos, técnicos de arquivos, técnicos em biblioteconomia,
técnicos em radiologia e tecnólogos.
2.8. NÃO SE APLICA O INSTITUTO DA RETENÇÃO:
I - à contratação de serviços prestados por trabalhadores avulsos por
intermédio de sindicato da categoria ou de Órgão Gestor de Mão-de-Obra (OGMO);
II - à empreitada total, conforme definida na alínea “a” do inciso XXVIII do
caput e no § 1º, ambas do art. 413, aplicando-se, nesse caso, o instituto da solidariedade,
conforme disposições previstas na Seção III do Capítulo X deste Título, observado o
disposto no art. 191 e no inciso IV do § 2º do art. 178; (Nova redação dada pela IN MPS
SRP nº 20, de 11/01/2007);
III - à contratação de entidade beneficente de assistência social isenta de
contribuições sociais;
IV - ao contribuinte individual equiparado à empresa, à pessoa física, à
missão diplomática e à repartição consular de carreira estrangeira;
V - à contratação de serviços de transporte de cargas, a partir de 10 de
junho de 2003, data da publicação no Diário Oficial da União do Decreto nº 4.729, de 2003;
VI - à empreitada realizada nas dependências da contratada.
2.9. DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
É exigida Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo órgão
competente, na contratação de empresa pelo Poder Público. O documento comprobatório de
inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada e o prazo de validade é
de sessenta dias, contados da sua emissão, podendo ser ampliado por regulamento para
até cento e oitenta dias.
2.10. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os administradores públicos que se encontrarem em mora, por mais de 30
(trinta) dias, no recolhimento das contribuições previstas, tornam-se solidariamente
responsáveis pelo respectivo pagamento. A empresa contratante fica obrigada a manter em
arquivo, por empresa contratada, em ordem cronológica, durante o prazo de 10 (dez) anos,
as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, cópia das
GFIP e, se for o caso, dos documentos relacionados no § 2º do art. 155 da IN MPS/SRP nº
03/2005.
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3. RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(IRPF) RIR/99 - DECRETO 3.000, 26 MAR 1999
3.1. FATO GERADOR: Importâncias pagas por pessoa jurídica a pessoa
física, a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e
remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício, inclusive
as relativas a empreitadas de obras exclusivamente de trabalho, as decorrentes de fretes e
carretos em geral e as pagas pelo órgão gestor de mão-de-obra do trabalho portuário aos
trabalhadores portuários avulsos.
3.2. BENEFICIÁRIO: Pessoa física prestadora de serviços.
3.3. ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO: Como regra geral, impõe-se a
retenção na fonte todos os rendimentos auferidos por pessoas físicas de pessoas jurídicas,
pela aplicação da Tabela Progressiva Mensal (art. 620 do RIR/99 - Decreto 3.000, 26 Mar
1999, site da RFB: www.receita.fazenda.gov.br).
TABELA DO IRRF A PARTIR DE 1º JAN 10 (IN Nº 896 – 29 DEZ 08)
Rendimentos do Trabalho: 7,5% a 27,5% conforme tabela progressiva
mensal abaixo reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2010:
Base de Cálculo - R$ Alíquota - % Parcela a Deduzir do Imposto - R$
Até 1.499,15 - De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43
De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94
De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62
Acima de 3.743,19 27,5 692,78
3.4. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: Para efeito de determinação da
base de cálculo sujeita à incidência do imposto na fonte, poderão ser deduzidas do
rendimento bruto:
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial;
II - a quantia de R$ 150,69 por dependente;
III - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
OBSERVAÇÃO:
No caso de pagamento a beneficiário não identificado (sem CPF), a
tributação será exclusiva na fonte, mediante a aplicação de 35% (trinta e cinco por cento)
sobre o rendimento reajustado, utilizando, para efeito de recolhimento, o código 2063 ou
5217, conforme o caso. Atenção! As UG devem, sempre que possível, evitar contratar
pessoa física sem cadastro (CPF).
CÁLCULO DO IRRF:
Encontrada a Base de Cálculo (Salário – Deduções Autorizadas em Lei) e,
caso a mesma ultrapasse o valor mínimo tributável (hoje 2010: R$ 1.499,15), aplica-se o
percentual da alíquota sobre o total da renda e, do resultado, deduz-se do IR a parcela
indicada na tabela progressiva mensal.
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EXEMPLO:
Uma UG contrata serviços de assessoria de um profissional autônomo,
comprometendo-se a pagar honorários de R$ 10.500,00 (ISS 5% já incluído). Ele
declara possuir 02 dependentes (apresentando a documentação devida).
Nota Fiscal nº 0002
Serviços de Assessoria.......... 10.500,00
ISS: R$ 500,00
CÁLCULO DOS TRIBUTOS:
Total da Nota Fiscal: 10.500,00
INSS/RF: 10.500,00 x 11% = 1.155,00 (INSS - Limite Máximo: 11% sobre
R$ 3.689,66 = R$ 405,86)
INSS Contratante: 10.500 x 20% = 2.100,00 (INSS Patronal)
Base de Cálculo do IRRF: 10.500,00 – (150,69 x 2 dep = 301,38) – 405,86
(INSS) = R$ 9.792,76 (este valor está acima do limite mínimo que seria isento (hoje: R$
1.499,15), dessa forma, é tributável).
Cálculo do IRRF: 9.822,80 x 27,5% - 692,78 = R$ 2.008,49
OBSERVAÇÕES:
- Se o interessado (prestador de serviços autônomo) não apresentar a
documentação comprobatória necessária para efetivação das deduções autorizadas em lei,
a UG deve aplicar a alíquota sobre o montante bruto pago.
- O cálculo da Retenção do Imposto de Renda do prestador de serviços
autônomo pode ser realizado na página da Receita Federal do Brasil (RFB), no
endereço:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes
/
ATRJO/
simulador/simlRPFMensal.htm
3.5. RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
Compete à fonte pagadora, utilizando o código de receita de pessoa física
(0588 – IRRF, referente a trabalho sem vínculo empregatício, como no caso do PSA). A UG
deverá utilizar o número do CPF do credor no campo recolhedor do DARF.
3.6. PRAZO DE RECOLHIMENTO: Até o último dia útil do 1º (primeiro)
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
4. RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)
LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 E A LEI MUNICIPAL QUE REGULE O ISS
4.1. DEFINIÇÃO
O ISS é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal,
sendo que sua última regulamentação ocorreu com a edição da Lei Complementar nº 116,
de 31 Jul 2003.
4.2. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O tomador do serviço (OM) é responsável pelo crédito tributário, estando
obrigado ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, quando houver contratação
dos seguintes serviços:
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3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.04 – Demolição.
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes,
portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos.
7.16

–

Florestamento,

reflorestamento,

semeadura,

adubação

e

congêneres.
7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de
engenharia, arquitetura e urbanismo.
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo
prestador de serviço.
17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,
congressos e congêneres.
4.3. BASE DE CÁLCULO
É o preço do serviço.
4.4. NÃO SE INCLUEM NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos
itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a LC 116/03 (já citados acima).
4.5. RETENÇÃO DO ISS SOBRE OUTROS SERVIÇOS
Segundo a CF/88 e LC 116/03, é competência de cada Prefeitura Municipal
ou do Distrito Federal, na regulamentação da LC 116/03, atribuir ao tomador do serviço a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISS também na prestação de outros
serviços. Nesse sentido, cabe à Unidade Gestora (UG) conhecer os detalhes da legislação
de seu município, com o intuito de exigir das empresas, nos editais de chamamento e nos
contratos, o cumprimento da referida legislação e, dessa forma, assegurar-se de que estará
quite quanto as suas obrigações de responsável pela retenção do tributo na fonte e da
exigência de documento fiscal hábil.
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OBSERVAÇÃO:
Se não houver previsão de retenção na fonte na LC 116/93 e na legislação
municipal, para determinado tipo de serviço contratado pela UG, não é devida a retenção.
Proibição de Retenção na fonte do ISSQN por serviços prestados pela
ECT: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA nº 811/2005. Por determinação do STF, os municípios e
DF não podem exigir das empresas que transacionam com a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT) a retenção na fonte do ISSQN.
4.6. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
A retenção do ISS será realizada nos serviços prestados em que o imposto
seja devido no local de prestação do serviço, em conformidade com incisos de I ao XXII,
artigo 3º LC 116/03, abaixo transcritos:
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço nos serviços
provenientes do exterior;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas;
III – da execução, acompanhamento e fiscalização da obra;
IV – da demolição;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos;
X e XI – VETADOS.
XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e
congêneres;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres;
XIV – da limpeza e dragagem;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado;
XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
do bem;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres;
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário.
OBSERVAÇÕES:
- Quando a prestadora destaca seu pessoal para executar os serviços em
local diferente (outro município) do estabelecimento prestador (sede, filial, escritório), o ISS
deve ser recolhido no local da prestação do serviço, independentemente da localização do
domicílio do prestador.
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- Quando a prestadora não necessita destacar pessoal para executar os
serviços em local diferente de seu estabelecimento (consultoria, assessoria, etc.) e o serviço
não esteja os previsto no nº 4.2 acima, o ISS será devido ao município sede da prestadora.
4.7. RETENÇÃO DA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o
disposto no art. 3º da LC 116/2003 e deverá observar as seguintes normas (LC 128/2003 e
Resolução CGSN nº 51/2008):
I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no
documento fiscal, caso a alíquota não esteja informada no referido documento, o tomador
aplicará a correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos
Anexos III, IV ou V, da Resolução CGSN nº 51/2008;
II - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar
sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a
retenção do ISS, salvo quando o ISS for devido a outro município.
EXEMPLO DE CÁLCULO NA CONTRATAÇÃO DE PJ:
Uma UG contrata serviços de contenção de encostas de uma empresa
especializada, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 20.000,00 (ISS 5% já incluído).
Nota Fiscal nº 0001
Serviços de Pintura................... 20.000,00
ISS: R$ 1.000,00
CÁLCULO DO TRIBUTO:
Identificação: Código DAR (Documento de Arrecadação Municipal) consultar a legislação do município sede da UG.
Alíquota: Pode ser de 2% a 5%, depende do tipo de serviço prestado
(Consultar a legislação do município sede da UG).
Total da Nota Fiscal: 20.000,00 (Base de Cálculo)
Contribuição ao ISS: 20.000,00 x 5% = 1.000,00
OBSERVAÇÃO:
Verificar se o município sede da UG já aderiu ao convênio de retenção do
ISS via SIAFI.
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XV – CUSTOS
O Sistema de Custos do Exército – SISCUSTOS está regulado pela Portaria
932/07, do Cmt Ex:
Acesso ao SISCUSTOS.
Acesse o Manual SISCUSTOS.
A geração de relatórios é feita pelo Sistema FLEXVISION, veja o Manual Parte I e
Parte II.
O sistema de custeio utilizado é o ABC (“Activity Based Costing”), custeio por
atividade.
O SISCUTOS importa dados de outros Sistemas Corporativos, como SIAFI,
SIMATEX/SISCOFIS, SIAPPES e SRE.
O Governo Federal está trabalhando para implantar um sistema de custos
denominado SIC-Gov.
O art. 15/V da Lei 10.180/01 estabelece que uma das finalidades do Sistema
de Contabilidade do Governo Federal é evidenciar os custos dos programas e das unidades
da Administração Pública Federal.
A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e
o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, é o que prevê o art.
50/§3º da LC 101/00-LRF.
1. CONCEITOS BÁSICOS
- Gasto é todo dispêndio financeiro, todo sacrifício que uma entidade arca
para a aquisição de um bem ou serviço. Entre alguns exemplos de gastos, podemos citar a
aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, ferramentas, etc. Um gasto pode
se transformar num investimento que, sucessivamente, se torna um custo e uma despesa.
- Custo é o gasto, ou seja, o sacrifício financeiro que a entidade arca no
momento da utilização dos fatores de produção para a produção de um bem ou serviço.
Os custos podem ser entendidos conforme o segmento da entidade. No comércio, a
aquisição de mercadorias é o custo, já na indústria, ele é entendido como a aquisição de
matérias-primas, insumos e mão-de-obra na produção de um bem.
- Despesas: valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da
atividade administrativa da empresa (atividade meio), bem como aos esforços para a
obtenção de receitas através da venda dos produtos. Exemplos: materiais de escritório,
salários da administração. Não confundir com despesa orçamentária, pois esta está
vinculada ao orçamento da União que normatiza o fluxo de caixa do Governo Federal.
- Perda é um bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.
Não se confunde com a despesa (muito menos com o custo), exatamente por sua
característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com intenção de
obtenção de receita. Férias de um funcionário é custo já Licença para tratamento de saúde –
LTS é perda.
- Investimento é a aplicação de algum tipo de recurso com a expectativa de
receber algum retorno futuro superior ao aplicado compensando, inclusive, a perda de uso
desse recurso durante o período de aplicação. Num sentido amplo, o termo aplica-se tanto à
compra de máquinas, equipamentos e imóveis para a instalação de unidades produtivas
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como à compra de títulos financeiros.
- Serviço é qualquer atividade que satisfaz a uma necessidade humana, sem
produzir nenhum bem físico.
2. CADASTRAMENTO NO SISTEMA
A OM deverá manter o cadastro no sistema de agentes com os seguintes
perfis, além de usuário comum:
- Gerente de custos: é o responsável pela orientação, coordenação e
fiscalização dos dados de custeio da OM. Produz informações gerenciais e as apresenta ao
tomador de decisão da OM; cadastra operadores do sistema. Preferencialmente, deverá ser
o Fiscal Administrativo da OM. A Mensagem SIAFI no 2009/0318269 – S/4 D Cont, de 18 de
março de 2009, orienta que o Gestor (Gerente) de Custos seja o Fiscal Administrativo da
OM. Essa orientação está baseada nas funções inerentes ao seu cargo, pois é o Agente
Executor Direto, responsável pelo assessoramento do Agente Diretor nos assuntos de
Administração Patrimonial e do Ordenador de Despesas na Administração Orçamentária e,
no que couber, nas administrações Financeira e Patrimonial.
- Operador de Custos: é o responsável pelo lançamento dos dados de custeio
no Sistema.
3. SELEÇÃO DOS CENTROS DE CUSTOS
O primeiro passo no sistema é selecionar os CC, no seguinte caminho “Custos
» Cadastros da Unidade » Selecionar Centro de Custos”.
A UG deverá selecionar os CC obrigatórios mais os específicos da OM, vide
página 33 do Manual SISCUSTOS.
Esses CC devem ser divulgados na OM, e lançados no SISCOFIS vinculando
cada dependência consumidora a um ou mais CC.
Em cada requisição de despesa já deve constar o(s) CC a que refere para
evitar atrasos e erros na digitação no SIAFI.
4. Gerenciamento do pessoal nos Centros de Custos
O caminho é “Custos » Cadastros da Unidade » Vinculação ao Centro de
Custos » Pessoal“.
Todas as pessoas que trabalham na OM, ainda que à disposição da OM,
deverão estar cadastradas no SISTEMA e vinculadas a um ou mais CC num total de 30dias.
Inclusive o efetivo variável que é por quantidade.
5. POTÊNCIA ELÉTRICA
Caminho “Custos » Cadastros da Unidade » Vinculação ao Centro de Custos »
Potência Elétrica”.
Todos os aparelhos consumidores de energia elétrica devem estar cadastrados
no SISCUTOS vinculados a um ou mais dos CC selecionados.
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6. TELEFONES
Para telefones é necessário cadastrar números “Custos » Cadastros da
Unidade » Telefones » Cadastrar Número“. Em seguida, vincular o telefone a um ou mais
dos CC selecionados “Custos » Cadastros da Unidade » Vinculação ao Centro de Custos »
Telefone“.
Mensalmente lançar o consumo em R$ de cada número de telefone “Custos »
Cadastros da Unidade » Telefones » Cadastrar Valores”.
7. SIAFI
Nas liquidações no ATUCPR, na tela de dados contábeis e no ATUFOLHA, nos
casos em que a SITUAÇÃO disponibilizar a tecla PF2 – Centro de Custos, a UG deverá
preencher com um ou mais CC selecionados pela OM.

- Preencher a(s) linha(s) da coluna CENTRO DE CUSTO.
- Preencher a(s) linha(s) da coluna SETOR, com o código 569100000 (conta
controle de custo).
56910.00.00 * = CUSTO DE PRODUCAO
56920.00.00 * = OUTROS CUSTOS E DESPESAS – ADMINISTRATIVO ( A
SEF não autoriza o uso da Conta 569200000).
- Preencher a(s) linha(s) da coluna UG BENEFICIADA (código da própria UG
ou da que está sendo beneficiada)
- Preencher a(s) linha(s) da coluna VALOR conforme a fatura.
8. SISCOFIS
O gasto com material tornar-se-á custo no momento de sua aplicação
(distribuição do material de consumo e depreciação do material permanente), ou seja, na
saída do almoxarifado. Por isso, torna-se necessário, neste momento, informar o Centro de
Custos para o qual está saindo o material. Esses procedimentos serão realizados via pedido
de material ou movimentação no SISCOFIS.
9. CC 999
As UG não devem usar o CC 999, salvo na tela de dados básicos de
pagamento no ATUCPR, que não tem função contábil.
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CENTROS DE CUSTOS DE RATEIO PARA LIQUIDAÇÕES NO SIAFI:
99001 – rateio de energia elétrica – é verificada no SIAFI a sua apropriação.
Esse valor é rateado pela potência elétrica cadastrada em cada CC no SISCUSTOS pela
OM;
99002 – rateio de água - também é verificada no SIAFI a sua apropriação. Esse
valor é rateado pela quantidade de pessoas vinculadas em cada CC no SISCUSTOS pela
OM;
99003 – telefone – utilizado para as liquidações das contas de telefone (fixo e
móvel) e também lançado manualmente no SISCUSTOS pelo usuário (operador de custo);
99004 – rateio de contrato de limpeza/conservação– para toda liquidação dos
contratos de serviços de limpeza/conservação, os valores serão rateados pela quantidade
de pessoas vinculadas em cada CC no SISCUSTOS da OM.
99005 – outros serviços rateáveis da OM – utilizado para liquidação das
despesas de outros serviços, somente da própria OM (não serão rateados para suas
beneficiadas ou ainda, pode ser usado para unidades que não tenham OM a serem
beneficiadas).Esses valores, também trazidos do SIAFI, são rateados pela quantidade de
pessoas vinculadas em cada CC no SISCUSTOS da OM.
99006 – outros serviços rateáveis (própria OM e beneficiada)-para liquidação
das despesas de outros serviços da própria OM e beneficiadas (serão rateados pela
quantidade de pessoas de cada CC, para ela mesma e suas beneficiadas)
99007 – Ajuda Custo e Indenização Bagagem/Passagem - será utilizado na
liquidação no SIAFI para os militares transferidos, lembrando que, na tela de “Dados
Contábeis”, no campo “UG Beneficiada”, será preenchido com o código de UG para a qual o
militar está sendo transferido, com exceção daqueles transferidos para servir fora da força,
nestes casos, deve-se utilizar o CC 999. Os valores serão rateados por todos os centros de
custos (quantidade de pessoas de cada CC) da nova OM do militar.
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XVI – SUPRIMENTO DE FUNDOS
Decreto 93.872/1985, art. 45: Excepcionalmente, a critério do ordenador de
despesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a
servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que
não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos:
I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços
especiais, que exijam pronto pagamento; (Redação dada pelo Decreto nº 6.370, de 2008)
II - quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar
em regulamento; e
III - para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo
valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda.
§ 1º O suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do
ordenador como despesa realizada; as restituições, por falta de aplicação, parcial ou total,
ou aplicação indevida, constituirão anulação de despesa, ou receita orçamentária, se
recolhidas após o encerramento do exercício.
§ 2º O servidor que receber suprimento de fundos, na forma deste artigo, é
obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de
contas se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador da despesa, sem prejuízo das
providências administrativas para a apuração das responsabilidades e imposição, das
penalidades cabíveis (Decreto-lei nº 200/67, parágrafo único do art. 81 e § 3º do art. 80).
§ 3º Não se concederá suprimento de fundos:
a) a responsável por dois suprimentos;
b) a servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do material a adquirir,
salvo quando não houver na repartição outro servidor;
c) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha
prestado contas de sua aplicação; e
d) a servidor declarado em alcance.
§5º As despesas com suprimento de fundos serão efetivadas por meio do Cartão
de Pagamento do Governo Federal - CPGF. (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008)
§6º É vedada a utilização do CPGF na modalidade de saque, exceto no tocante
às despesas: (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008)
I - de que trata o art. 47; e (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008)
II - decorrentes de situações específicas do órgão ou entidade, nos termos do
autorizado em portaria pelo Ministro de Estado competente e nunca superior a trinta por
cento do total da despesa anual do órgão ou entidade efetuada com suprimento de fundos.
(Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008)
1. NORMAS SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS
a. Decreto 93.872/1986, art. 45 ;
b. Manual SIAFI 02.11.21 ;
c. Portaria 1.403/07-MD;
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d. Portaria 12/05-SEF.
2. USO DO CPGF SEGUNDO A PORT 12/05-SEF
O saque de recursos somente poderá ocorrer, pelo portador do CPGF, se
estiver previsto no ato de concessão do respectivo suprimento de fundos e a UG dispuser de
limite de saque na vinculação específica de pagamento para esse fim (412). O saque para o
pagamento das despesas com a aquisição de materiais e contratação de serviços de pronto
pagamento e de entrega imediata, enquadrados como suprimento de fundos, deverá ser
justificado pelo suprido, que indicará os motivos da não-utilização da rede afiliada do CPGF,
(art. 7º).
Na impossibilidade de uso do CPGF, a conta corrente Tipo "B" poderá ser
utilizada como instrumento de pagamento de despesas enquadradas como suprimento de
fundos (art. 9º).
Conforme portaria Nr 12-SEF, de 16 jun 08, o CPGF é o instrumento que deve
ser usado para pagamento de despesa de suprimento de fundos. No entanto, devido a
problemas operacionais dos ministérios civis, os recursos de destaque, exceto os do
Ministério da Defesa, não podem ser usados na vinculação 412. Neste caso, conforme
previsto no art. 9° da referida portaria, os suprimentos de fundos concedidos com recursos
de destaque deverão utilizar a conta tipo "B" (Msg 2008/1122740).
3. SAQUE
Se o valor do saque exceder ao da despesa a ser realizada, o valor excedente
deverá ser devolvido, por intermédio da GRU, código de recolhimento 68808-8 – anulação
de despesa no exercício, no prazo máximo de três dias úteis a partir do dia seguinte ao da
data do saque, diminuindo o valor do suprimento a ser utilizado. Se o valor excedente do
saque for menor do que R$ 30,00 (trinta) reais, poderá o suprido permanecer com o valor
excedente além do prazo estipulado. Na data em que o valor excedente somar R$ 30,00
(trinta) reais, o suprido deverá efetuar a devolução.
4. O EMPENHO
Nota de Empenho (NE), o favorecido deve ser o CPF do suprido e a modalidade
de licitação deverá ser 9 (Suprimento de Fundos). No preenchimento da Nota de Empenho,
é obrigatório o preenchimento dos campos amparo e inciso. O campo amparo deve ser
preenchido com DEC93872, e o campo inciso com os códigos 01 para despesas eventuais,
02 para despesas de caráter sigiloso e 03 para despesas de pequeno vulto, o subitem da
deve ser 96.
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5. LIMITES
CONTA “B”

LIMITES DESPESA PQ VULTO CPGF
OBRAS E SV ENG
COMPRAS E SV
O limite máximo para realização
de cada item de despesa de
pequeno vulto no somatório das
NOTAS
FISCAIS/FATURAS/RECIBOS/
CUPONS FISCAIS em cada
suprimento de fundos

15.000,00

7.500,00

8.000,00

4.000,00

800,00

200,00

6. O ATUCPR
O documento hábil (>CONDOCHAB) para Suprimento de Fundos no
>ATUCPR é o SF.
As situações utilizadas serão:
- S02 – Despesas com Suprimento de Fundos não sigiloso, para despesas
correntes ou de capital para utilização por meio de contas tipo “B”.
- S07 – Despesas com Suprimento de Fundos não sigiloso, para despesas
correntes ou de capital, para utilização por meio do cartão de pagamentos do governo
federal (Vinculação 412).
- S15 - Despesas com Suprimento de Fundos não sigiloso, para despesas
correntes ou de capital para utilização somente via Fatura, por meio do cartão de
pagamentos do governo federal.
O credor do documento hábil será o CPF do suprido.
O domicílio bancário do credor deverá ser preenchido com conta corrente
SAQUECART ou a conta corrente do suprido, no caso de contas tipo “B”.
A fatura referente às compras nos estabelecimentos afiliados tem vencimento
no dia 10 de cada mês e é enviada ao portador do cartão e à Unidade Gestora. Após o
recebimento da fatura, por meio da transação >ATULF, criar lista de fatura para pagamento
da fatura do cartão.
Incluir a dedução BBCT no momento de pagamento de cada fatura. O credor
da dedução BBCT deverá ser preenchido com o CNPJ do Banco do Brasil.
A realização do compromisso na transação >CONFLUXO gerará uma OB
fatura (OBD). Realizar o compromisso da fatura com a opção “V”, por meio da transação
CONFLUXO no SIAFI.
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:
Ao final do prazo de utilização do suprimento de fundos, o valor não utilizado
por saque ou fatura deverá ser estornado, incluindo-se a dedução S07, conforme Quadro de
Situações para Suprimento de Fundos, no documento hábil “SF”. Quando for necessário
devolver valores em espécie, o suprido deverá devolver o recurso por meio de GRU – Guia
de Recolhimento da União – código 68808-8.
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Após a devolução, o gestor deverá fazer um documento hábil “GD” no CPR,
para o estorno da despesa no empenho indicado. Deverá ser indicada uma das situações
conforme abaixo indicado:
- G28 – Devolução de valores não utilizados em Suprimentos concedidos para
conta tipo “B”.
- G30 – Devolução de valores sacados em suprimentos não sigilosos
concedidos para o cartão de pagamentos do governo federal.
- G46 - Devolução de valores pagos em faturas e não acatados na prestação
de contas em suprimentos não sigilosos, concedidos para o cartão de pagamentos do
governo federal.
7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Após prestação de contas do suprido, reclassificar as despesas, por meio do
documento “CD” com uma das seguintes situações:
- D86 – Para reclassificação de despesas correntes (3.3.3.9.X.XX.YY) de
suprimento de fundos não sigilosos.
- D72 – Para reclassificação de despesas de capital com bens móveis
(3.4.4.9.0.XX.YY) em suprimentos não sigilosos. Nesse caso, o gestor deverá informar a
conta 1.4.2.1.2.KK.00 a ser ativada.
- D67 – Para reclassificação de despesas de capital com bens imóveis
(3.4.4.9.0.XX.YY) em suprimentos não sigilosos. Nesse caso, o sistema fará um lançamento
debitando a conta 1.4.2.1.1.90.00 e o gestor deverá fazer, posteriormente, uma NL para
acertar o saldo dessa conta conforme situações abaixo:
a. Utilizando o evento 54.0.130 para a reclassificação na conta
1.4.2.1.1.XX.XX correta; ou
b. Utilizando o evento 54.0.477 para a baixa do saldo na conta
1.4.2.1.1.90.00 e posterior acerto junto ao SPIUNET.
Na reclassificação, deverão ser informados:
- O CPF do suprido na tela de dados básicos;
- Os subitens dos gastos na tela de dados contábeis;
- A dedução SR01 para estorno da despesa, subitem 96 e número do
empenho.
Após a baixa de todo o valor não utilizado e pagamento de todas as faturas, o
gestor deverá, por meio da transação >CONFLUXO, opção B – baixa por realização fora do
CPR – baixar o compromisso relativo às ordens bancárias de saque emitidas no período de
utilização do suprimento, quando do saque, informando o número das OB geradas, sendo
que o valor total das OB deverá corresponder ao valor pendente do compromisso.
8. AUTOATENDIMENTO AO SETOR PÚBLICO – AASP
Para a utilização do CPGF, o OD deve procurar a agência do Banco do Brasil,
de relacionamento da Unidade Gestora, para formalizar:
a. adesão da Unidade Gestora ao Cartão - formulário “Proposta de Adesão”;
b. cadastramento da(s) subdivisão(ões) hierárquica(s) da Unidade Gestora formulário “Cadastro de Centro de Custo”;
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Portador”;

c. cadastramento do(s) portador(s) autorizado(s) - formulário “Cadastro de
d. adesão ao AASP – Autoatendimento Setor Público (ferramenta de gestão

do Cartão).
Com o AASP - Autoatendimento Setor Público, o OD recebe do Banco do
Brasil, chave e senha de acesso que permite:
a. atribuir tipo(s) de gasto(s) e limite(s) de compras e saques aos supridos
(portadores do cartão);
b. acompanhar os gastos da Unidade Gestora, do(s) Centro(s) de Custo(s) e
do(s) suprido(s) mediante a emissão de demonstrativos on-line;
c. solicitar 2ª via da fatura; e
d. gerenciar os gastos.
O suprido (portador do cartão) tem o seu limite de fatura e/ou de saques
informado pelo OD ou por quem o mesmo delegar. Estes efetuam o lançamento do limite
para cada cartão por meio do AASP.
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XVII – TOMADA DE CONTAS
Compete ao Sistema de Contabilidade Federal realizar tomadas de contas dos ordenadores de
despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio
ou outra irregularidade que resulte dano ao erário (art. 18/V, da Lei 10.180/01 e art. 8º/VI do Dec. 6.976/09).

1. LEGISLAÇÃO
- Lei 8.443/92 – Lei Orgânica do TCU
- IN

63/2010-TCU – Tomada de Contas Anual – TCA

- Orientações

do TCU para TCA 2011

- IN 56/07-TCU – Tomada de Contas Especial
- Orientações do TCU sobre – TCE
2. RELATÓRIO DE GESTÃO
A Secretaria de Economia e Finanças – SEF é quem está consolidando as
informações sobre a gestão dos órgãos que lhe são subordinados e dos Órgãos de
Assessoramento Superior, de Assessoramento e de Direção Geral e agregando a gestão do
Departamento-Geral do Pessoal – DGP, do Departamento de Engenharia e Construção –
DEC, do Departamento de Educação e Cultura do Exército – DECEx, do Comando de
Operações Terrestres – COTER, do Departamento de Ciência e Tecnologia – DCT e do
Comando Logístico – COLOG. É o que estabelece a Decisão Normativa 108/2010-TCU
sobre a TCA 2011 das UG do Exército, portanto não haverá relatórios de gestão de UG a
serem encaminhados ao TCU
3. ROL DE RESPONSÁVEIS
Manual do Rol da CGU
DEFINIÇÕES
Agente Responsável: É o servidor da administração pública federal,
cadastrado na tabela de credor como pessoa física, responsável por ato de gestão
executado no âmbito de unidade gestora integrante do SIAFI, podendo ser, no exercício da
função: titular, substituto ou interino.
Agente Titular: É aquele formalmente designado para exercer determinada
atividade, na condição de titular, devendo figurar no Cadastro de Responsáveis na natureza
de responsabilidade compatível com as atividades desenvolvidas. Uma mesma pessoa pode
exercer uma ou mais naturezas de responsabilidade em uma mesma UG; contudo, cada
natureza de responsabilidade deve ter apenas um titular por UG, com exceção das
naturezas múltiplas em que a instância decisória é formada por órgão colegiado, a exemplo
dos Conselhos Fiscais.
Agente Substituto: É aquele formalmente designado no regimento interno
ou por ato específico do dirigente máximo do órgão ou entidade para assumir de forma
automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou
função do Agente Titular em seus afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares e
ainda na vacância do cargo. Este pode exercer uma ou mais naturezas de responsabilidade
em uma UG, por um ou mais períodos, por ocasião de afastamento legal ou eventual do
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titular. No sistema haverá um campo para identificar o tipo de agente – substituto (S).
Agente Interino: É aquele formalmente designado que, provisoriamente,
exerce a titularidade de um cargo ou função, podendo ser o agente titular de outro cargo ou
função. É necessário ato formal designando o agente interino para a prática de atos de
gestão. Este pode exercer uma ou mais naturezas de responsabilidade em uma UG, por um
ou mais períodos. A figura do agente interino pode também ser utilizada para caracterizar o
agente que, embora sem nomeação para exercício do cargo, é designado para responder
pelos atos de gestão nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do agente
titular e do substituto simultaneamente.
Naturezas de Responsabilidade (>CONNATRESP): Referem-se às
atividades desenvolvidas pelos agentes titulares, substitutos e interinos. São codificadas no
SIAFI pelo Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, de forma a facilitar a
identificação do agente responsável e a atividade que envolve a prática do ato de gestão e
contemplam as naturezas de responsabilidades constantes do art. 10 da IN TCU n.º 63/2010
e as determinadas pela Secretaria Federal de Controle Interno. Os códigos de naturezas de
responsabilidades podem ser consultados pela transação CONNATRESP do SIAFI.
Período de Gestão: É o período em que os agentes titular, substituto e
interino exercem as funções correspondentes à determinada natureza. O período de gestão
corresponderá ao período de responsabilidade do agente para determinada natureza de
responsabilidade. Tendo em vista o Acórdão nº 2.854/2008 - TCU - Plenário, a indicação do
período de gestão de que trata o inciso III do artigo 11 da IN/TCU nº 63/2010, prescinde dos
afastamentos e das ausências de qualquer natureza do titular da responsabilidade e da
autoridade delegante, bem como do correspondente registro da responsabilidade do
substituto ou do delegado, podendo ser indicados períodos concomitantes para o titular e o
substituto e o delegante/delegado, enquanto mantidos nas funções.
Alteração: Mudança efetuada nos dados
consistindo em acréscimo, supressão ou simples modificação.

referentes

aos

agentes,

Exclusão de Agente: Refere-se à retirada do sistema de um agente que foi
registrado por erro ou engano.
Tipo de Agente: Indica se o agente é Titular (T), Substituto(S) ou Interino(I).
Quando do lançamento do agente, em determinada natureza de responsabilidade.
Natureza Múltipla – Refere-se à natureza de responsabilidade que permite
o registro de mais de um agente para a mesma natureza, sendo, no entanto, exigida a
individualização dos agentes pelos gestores. Neste caso, o gestor deve, primeiramente,
cadastrar um complemento para a natureza de responsabilidade pela transação
>ATUCOMPNAT. Dessa forma, uma natureza poderá ser desdobrada indicando se a
natureza de responsabilidade possui mais de um titular (ex. Gestor de Pessoal e Gestor de
Inativos e Pensionistas, etc.) ou pode ser desdobrada conforme a necessidade da unidade.
Repetição de Agente (ver >CONNATRESP): algumas naturezas múltiplas
com carácter de (REPETIÇÃO DE AGENTES: S) permitem o lançamento de um agente
mais de uma vez na mesma natureza, desde que estejam em sequencial diferente.
Exemplo: Natureza 924 e 926, respectivamente, Gerente de Programa e Coordenador de
Ação, em que um gerente ou coordenador de ação pode ser responsável por mais de um
programa ou ação.
Complemento de Natureza (>ATUCOMPNAT/CONCOMPNAT) – Refere-se
ao desdobramento de uma natureza de responsabilidade, quando esta for múltipla e houver
necessidade de registro de mais de um agente para a mesma natureza. Quando do registro
de um complemento, a natureza de responsabilidade assume um número sequencial código do complemento de natureza, sendo de responsabilidade do gestor a sua descrição.
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TRANSAÇÕES SIAFI
(1) ATUAGENTE – permite que a Unidade Gestora inclua ou altere os
agentes titular, substituto e interino.
(2) ATUCOMPNAT – permite que a Unidade Gestora crie ou atualize um
complemento para as naturezas de responsabilidade múltiplas.
(3) ATUNATRESP – permite que a Unidade Gestora 170921 (CoordenaçãoGeral de Contas do Governo - GSCON/SFC) crie, atualize e exclua os códigos de natureza
de responsabilidade.
(4) CONAGENTE – permite que a Unidade Gestora consulte o agente
responsável titular, substituto e interino, podendo, também pela tecla PF4, atualizar os
agentes já lançados.
(5) CONCOMPNAT – permite que a Unidade Gestora consulte os
complementos de determinada natureza de responsabilidade múltipla e altere dados dos
complementos já criados.
(6) CONNATRESP – permite que a Unidade Gestora consulte as naturezas
de responsabilidade registradas no SIAFI e detalhe as suas características, podendo por
meio desta transação elencar as unidades gestoras que estão utilizando determinada
natureza de responsabilidade(PF9).
4. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS – DBR
a. O art. 13/§4º da Lei 8.429/1992 estabelece que o declarante, a seu
critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da
Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações.
b. 0 art. 3º/§2º do Decreto 5.483/05, prevê que o cumprimento do disposto
no § 4o do art. 13 da Lei no 8.429, de 1992, poderá, a critério do agente público, realizar-se
mediante autorização de acesso à declaração anual apresentada à Secretaria da Receita
Federal, com as respectivas retificações.
c. O art. 1º da lei 8.730/1993 estabelece as autoridades e servidores que
devem apresentar, obrigatoriamente, declaração de bens, com indicação das fontes de
renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo,
emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão
ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo.
d. Já a Portaria 434/1994-MinEx (IG 20-16) relacionada em seu art. 2º, os
agentes da administração do Exército que devem apresentar DBR:
I - Ministro do Exército;
II - Presidente, Vice-presidente, Superintendente e Diretor da FHE/POUPEX;
III - Presidente, Vice-Presidente, Superintendente e Diretor da IMBEL;
IV - Chefe da Divisão do Fundo do Exército;
V - Ordenador de Despesa e Agente Diretor;
VI - Fiscal Administrativo;
VII - Encarregado de Setor Financeiro;
VIII - Encarregado de Setor de Material;
IX - Encarregado de Setor de Aprovisionamento
X - Encarregado de Setor de Aquisição;
XI - Encarregado de Setor de Pessoal;
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XII - Gestor/Encarregado de Depósito;
XIII - Chefe de Seção de Inativos e Pensionistas;
XIV - Chefe de Seção Regional de Transporte Administrativo;
XV - Presidente e Membros de Comissão Especial de Licitação, para a
licitação do tipo concorrência, e Membros de Comissão Permanente de Licitação;
XVI - Responsável permanente pela liquidação de despesas, em órgãos
setoriais e de apoio setorial; e
XVII - Servidor civil que exerça cargo, função ou emprego de confiança.
d. Diz o art. 2º da IN 67/11-TCU que as referidas autoridades, servidores e
empregados entregarão anualmente, à unidade de pessoal do órgão ou entidade a que se
vinculem, Declaração de Bens e Rendas detalhadamente descritos na forma exigida no art.
13, caput e § 1º, da Lei 8429/1992, e 2º, caput e §§ 1º a 6º, da Lei 8.730/1993 e das
respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). A
entrega da declaração se dará, também, por ocasião da posse ou, inexistindo esta, na
entrada em exercício, no momento em que deixarem de ser ocupados os cargos, empregos
ou funções, ou ainda quando solicitada, a critério da unidade de pessoal do órgão de
controle interno respectivo ou do TCU. Essas declarações deverão ser preenchidas em
formulário em papel, reproduzido a partir do modelo que constitui o anexo I da IN 67/2011TCU, devidamente assinada e entregue na unidade de pessoal do órgão a que se vincule o
servidor.
e. Já o art. 3º da IN 67/11-TCU prevê que em alternativa ao formulário a que
se refere o artigo 2º da citada IN, os agentes poderão apresentar, à unidade de pessoal do
órgão ou entidade a que se vinculem, autorização de acesso exclusivamente aos dados de
Bens e Rendas das suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
e das respectivas retificações apresentadas à RFB, nos termos do anexo II da 67/11-TCU. A
autorização perderá efeito sobre os exercícios subsequentes àqueles em que a autoridade,
o empregado ou o servidor deixar de ocupar o cargo, emprego ou função.
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ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCU Nº 67, DE 6 DE JULHO DE 2011
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (DBR)
I - PATRIMÔNIO DO DECLARANTE
VALOR DO
VALOR DO
BEM AO
VALOR DE
DATA DE VALOR VENAL BEM AO
TIPO DO DESCRIÇÃO
FINAL DO
AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO ATUALIZADO FINAL DO
BEM (1) DO BEM (2)
EXERCÍCIO
(3)
(4)
(5)
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(6)
(7)

Observações:
(1) Para cada bem, informar um único tipo: imóvel, móvel, semovente, veículo terrestre,
embarcação, aeronave, títulos ou valores mobiliários, aplicação financeira, depósitos em
conta bancária.
(2) Para cada bem, informar as características que o descrevem ou identificam.
(3) Para cada bem, informar o valor de aquisição constante no instrumento de transferência
de propriedade ou do ato que transferiu tal direito, expresso em moeda nacional, se
adquirido no Brasil, ou na moeda do país onde o bem foi adquirido.
(4) Para cada bem, informar a data de aquisição constante no instrumento de transferência
de propriedade ou do ato que transferiu tal direito.
(5) Para cada bem, quando não for possível informar o valor de aquisição, informar o valor
de venda atualizado até a data do último mês que integra o período relativo à DBR.
(6) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final
do exercício financeiro a que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.
(7) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final
do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.
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II - DÍVIDAS E ÔNUS DO DECLARANTE
DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO (1)

DÍVIDAS/ÔNUS
DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2)

Observações:
(1) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício
financeiro a que se refere a DBR.
(2) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício
financeiro anterior ao que se refere a DBR.
III - RENDIMENTOS DO DECLARANTE
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL (1)
RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL (2)
RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (3)
RENDIMENTO DO CÔNJUGE (4)
IMPOSTO PAGO (5)
IMPOSTO PAGO SOBRE GANHO DE CAPITAL (6)
RESULTADO NEGATIVO DA ATIVIDADE RURAL (7)
OUTROS PAGAMENTOS (8)
Observações:
(1) Informar o total de rendimento tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a
DBR que compõe a base de cálculo para fins de apuração do imposto pago a título de IRPF.
(2) Informar o total de rendimento não tributável obtido no exercício financeiro a que se
refere a DBR.
(3) Informar o total de rendimento sujeito a tributação exclusiva obtido no exercício financeiro
a que se refere a DBR.
(4) Informar o total geral de rendimentos obtidos pelo cônjuge no exercício financeiro a que
se refere a DBR, quando for o caso.
(5) Informar o total de imposto pago a título de IRPF no exercício financeiro a que se refere a
DBR.
(6) Informar o total de imposto pago sobre o ganho de capital aferido no exercício financeiro
a que se refere a DBR.
(7) Informar o prejuízo apurado com atividade rural, quando for o caso.
(8) Informar outros pagamentos efetuados no exercício financeiro a que se refere a DBR.

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 96/121
IV - INFORMAÇÕES PRESTADAS À RFB
Declaro que as informações constantes do presente formulário são as mesmas constantes da
Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil,
relativa ao exercício financeiro de _______(1).
Número do recibo de entrega da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física
apresentada à Receita Federal do Brasil:
___________________________________________(2).
Observações:
(1) Informar o exercício financeiro a que se refere a Declaração Anual de ajuste de Renda
Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil e que serviu de base para a
elaboração da DBR.
(2) Informar o número do recibo de entrega da Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa
Física apresentada à Receita Federal do Brasil.

_______________________________
LOCAL E DATA

______________________________
ASSINATURA
Autoridade / Servidor
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ANEXO II À INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCU Nº 67, DE 6 DE JULHO DE 2011
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE BENS E RENDAS DAS
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
1)
DADOS PESSOAIS
IDT MIL/MATRICULA
Nº
NOME
CARGO/FUNÇÃO
UNIDADE DE LOTAÇÃO

CPF
Nº
CÓDIGO
RAMAL

2)
AUTORIZAÇÃO
Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e
no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas
nas Leis 8.429, de 1992, e 8.730, de 1993, o Tribunal de Contas da União - TCU a ter acesso
aos dados de Bens e Rendas exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas
à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3)
____________________________________
LOCAL E DATA

____________________________________
ASSINATURA
AUTORIDADE/SERVIDOR

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 98/121
5. TCE
Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da
aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere; da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de
dinheiros, bens ou valores públicos; ou de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
de que resulte dano à administração pública federal, a autoridade administrativa federal
competente deve adotar providências para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento.
A ausência de adoção das providências mencionadas acima no prazo de 180
(cento e oitenta) dias caracteriza grave infração a norma legal e sujeita a autoridade
administrativa federal omissa à responsabilização solidária e às sanções cabíveis.
Esgotadas as medidas administrativas internas sem obtenção do
ressarcimento pretendido, a autoridade administrativa federal competente deve providenciar
a imediata instauração de TCE (art. 1º IN 56/07-TCU).
O responsável pelo controle interno que tomar conhecimento de irregularidade,
ilegalidade ou omissão no dever de instaurar TCE deve adotar medidas para assegurar o
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária (art. 1º IN 56/07-TCU).
Salvo determinação em contrário do Tribunal, fica dispensada a instauração de
tomada de contas especial após transcorridos dez anos desde o fato gerador, sem prejuízo
de apuração da responsabilidade daqueles que tiverem dado causa ao atraso, nos termos
do art. 1º, § 1º da IN 56/07-TCU.
O prazo acima previsto interrompe-se com a notificação do responsável pela
autoridade administrativa federal competente.
A TCE somente deve ser instaurada e encaminhada ao Tribunal quando o valor
do dano, atualizado monetariamente, for igual ou superior à quantia fixada (R$ 23.000,00)
pelo Tribunal para esse efeito.
Fica dispensado o encaminhamento ao Tribunal e autorizado o correspondente
arquivamento, no órgão ou entidade de origem, de TCE já constituída nas hipóteses de:
– recolhimento do débito no âmbito interno;
– apresentação e aprovação da prestação de contas;
– valor do dano, atualizado monetariamente, inferior ao limite fixado pelo
Tribunal para encaminhamento de tomada de contas especial;
- outra situação em que o débito seja descaracterizado.
Na hipótese do valor do dano ser menor que o limite estabelecido pelo TCU, a
autoridade administrativa deve providenciar a inclusão do nome do responsável no Cadastro
Informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais - Cadin e em outros
cadastros afins, na forma da legislação em vigor.
A contabilização das TCE em apuração e apuradas deve ser de acordo com o
Manual SIAFI 02.11.38 – Diversos Responsáveis.
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XVIII – ACESSO AO SIAFI
As orientações da STN para acessar o SIAFI estão disponíveis na página
http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_acesso.asp.
Para utilizar o SIAFI o usuário deve estar devidamente cadastrado e habilitado no
sistema e de posse da sua senha pessoal e intransferível.
A Instrução Normativa nº 03, de 23.05.2001, complementada pela Norma de
Execução nº 01, de 22.06.2011, traz a regulamentação do acesso e uso do SIAFI, com os
formulários necessários para cadastro e habilitação no SIAFI, SIAFI GERENCIAL E SIAFI
EDUCACIONAL.
A seguir, estão disponibilizados os referidos formulários, para cópia. Selecione o
desejado, preencha-o conforme as orientações contidas na Norma de Execução nº 01/2011.
Após o preenchimento, faça sua impressão e encaminhe-o ao seu cadastrador. No caso das
UG vinculadas à 10ª ICFEx o cadastramento fica a cargo da 1ª Seção da 10ª ICFEx.
CADASTRAMENTO EM DIVERSOS SISTEMAS
Uma das atribuições da 10ª ICFEX é realizar o cadastramento de usuários nos
sistemas corporativos do Governo Federal (SIASG/SIAFI) e nos do sistema SEF, bem como
as alterações de usuários (dados pessoais, níveis e perfis), reativação e exclusão de
usuários nos referidos sistemas.
As solicitações de senhas poderão ser por uma das alternativas ordenadas a
seguir:
- Página da Intranet da 10ª ICFEx;
- EBNet (10icfex@eb.mil.br); e
- E-mail funcional (@...eb.mil.br) ou qualquer outro e-mail com certificação
digital do OD ou OD substituto, para senhas@10icfex.eb.mil.br.
As
UG
devem
observar
o
contante
na
página
da
EBNet
(https://webmail.eb.mil.br/src/login.php)
quanto
ao
uso
de
certificado
digital
(http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/CertificacaoDigital.html), cadeias de certificados,
assinaturas digitais em documentos tipo doc e odt e trabalhar com arquivos PDF, vide
instruções do TCU.
Para o envio de senhas de forma rápida e segura, de acordo com as exigências
do escalão superior, será utilizado e-mail com texto criptografado conforme instruções que
se seguem:
ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO
2. OBJETIVO
3. FINALIDADE
4. PROGRAMAS UTILIZADOS
5. FORMA DE UTILIZAÇÃO
A. NORMAS SOBRE SENHAS
B. CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS
C. DESBLOQUEIO DE USUÁRIOS
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D. DECRIPTOGRAFANDO O TEXTO DO E-MAIL
E. TERMO DE COMPROMISSO OU RESPONSABILIDADE
6. INFORMAÇÕES ÚTEIS
7. PROCEDIMENTOS DE OUTRAS ICFEX
8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
2. Objetivo
Definir procedimentos básicos visando a implantação da sistemática de
remessa de senha de forma eletrônica e com utilização de arquivos criptografados, visando
segurança e integridade.
3. Finalidade
Dinamizar e agilizar os processos de cadastramento, alteração, reativação e
exclusão dos usuários nos sistemas RESE SERPRO, SIASG e SIAFI e sistemas da SEF
(SIGA, etc.), cujo controle de acesso e navegação é feito por esta Inspetoria, órgão
designado como Cadastrador Regional. Ainda, permitir uma sensível economia de tempo,
meios e recursos.
4. Programas a serem utilizados
a. Instalar o cliente de e-mail, Thunderbird, versão atual, que é recomendado
pelo
Exército,
cujo
download
pode
ser
feito
do
endereço
http://br.mozdev.org/thunderbird/download/, tanto para Linux com para Windows.
b. Instalar o GnuPG (Privacy Guard) que é um software da versão completa
e livre do projeto GNU desenvolvida pelo padrão de OpenPGP (Pretty Good Privacy) e
concordante com o RFC2440 (especifica o padrão de mensagem eletrônica cifrada Open
PGP). O desenvolvedor do programa é o GNU Project, que usa a licença GPL (General
Public License), disponível nos endereços: ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary/gnupg-w32cli1.4.11.exe, para windows; e http://www.gnupg.org/download/ para Linux, geralmente já está
instalado por padrão.
c. Instalar o complemento Enigmail do Thunderbird acessando o
Thunderbird, clicando em >Ferramentas>Complementos e pesquisar por enigmail.
d. A 10ª ICFEx enviará um arquivo contendo a chave pública e também a
chave secreta para a UG. A chave pública poderá ser baixada do servidor de chaves
pgp.mit.edu ou clicando aqui.
e. Como ferramentas complementares para decriptografar, as UG poderão
utilizar o WinPT para Windows, ou SeaHorse para Linux. Para utilizar essas ferramentas a
UG deverá salvar o e-mail criptografado em arquivo texto sem formatação. Em seguida, abrir
o arquivo com o WINPT ou Seahorse que irá gerar um arquivo com o texto decriptografado.
f. Poderá, ainda, ser utilizado no prompt do DOS (Windows) ou no terminal
Linux, o comando "caminho/gpg -d <caminho/nome-do-arquivo>", que solicita a chave
secreta e gera o texto decriptogrado.
g. Outras informações poderão ser obtidas contactando a 10ª ICFEx,
inclusive pelo grupo de discussão da Inspetoria.
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5. Forma de utilização
a. Normas sobre senhas
1) SIAFI e procedientos para acesso
2) SIASG e Manual
3) SIGA
b. Cadastramento ou alteração de usuário
A UG deverá preencher os modelos abaixo e enviar para a 10ª ICFEx por
uma das formas indicadas, mantendo o original arquivado na conformidade de registros.
1) MODELOS
a) SIAFI OPERACIONAL( Inclusão

Alteração

Desbloqueio

Exclusão
b) SIAFI EDUCACIONAL
c) SIAFI GERENCIAL
d) SENHA REDE/SIASG-PRODUÇÃO E TREINO - Inclusão
e) SIGA
f) SISPATR
g) FLEXVISION
h) CICS-ONLINE
i) 10ª ICFEx
2) FORMAS DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO PARA A 10ª ICFEX
a) Via página da intranet da 10ª ICFEx, utilizando a senha de acesso.
b) Via EBNet, para o endereço 10icfex@eb.mil.br.
c) Para o endereço senhas@10icfex.eb.mil.br, através de e-mail ou
arquivo assinado com certificação digital do OD ou seu substituto. No caso de endereço de
e-mail funcional não há necessidade de certificação digital.
c. Desbloqueio ou exclusão de usuário
A solicitação de desbloqueio poderá ser mais simplificada, conforme as
opções a seguir, podendo ser utilizadas as opções do item anterior:
1) Mensagem SIAFI, informando o Sistema, CPF e nome do usuário;
2) E-mail do próprio usuário, se funcional. Caso não seja funcional, deverá
ter certificação digital do usuário;
3) Por telefone, para (85) 344 7431 ou RITEX (871) 7431, se o usuário
responder as perguntas que lhe forem formuladas.
A exclusão de usuário se fará por solicitação da UG, por e-mail funcional ou
Mensagem SIAFI, informando o sistema, CPF e nome do usuário.
Independente da forma de solicitação, o envio da senha será para o e-mail
do usuário, devidamente criptografada.
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d. Decriptografando o texto do e-mail
1) A 10ª ICFEx enviará um e-mail criptografado para o usuário, que
poderá decriptografá-lo por uma das seguintes formas:
a) diretamente no Thunderbird, configurado conforme item 4 acima,
clicando em “Decriptografar” e informando a frase secreta que será enviada em arquivo
separado para a UG;
b) salvando o texto do e-mail em arquivo e no prompt do DOS
(Windows) ou no terminal (Linux); dar o comando “gpg -d <caminho/nomedoarquivo>”,
informando a chave secreta informada pela 10ª ICFEx;
c) salvando o e-mail em arquivo e utilizar o WinPT (Windows) ou
SeaHorse (Linux) para decriptografá-lo, de posse da chave secreta.
e. Termo de Compromisso ou Responsabilidade
Para
agilitar
o
cadastramento
de
usuários,
o
Termo
de
Compromisso/Responsabilidade será assinado quando da solicitação da senha de acesso.
O pedido de cadastramento original deverá ser arquivado na Conformidade de Registros.
Os modelos de termo de compromisso são os seguintes:
1) SIAFI
2) SIASG
6. INFORMAÇÕES ÚTEIS
a. SIAFI
1) A UG poderá ter mais de dois usuários com o perfil CONFDOC, mas
somente dois poderão registrar a conformidade de registros de gestão (>ATUCONFREG),
pois as condições para a conformidade são: ter o perfil CONFDOC e estar registrado do
cadastro da UG (>ATUUG) como conformidade titular ou substituto.
2) Para assinar NE ou OB o nome dos OD; titular e substituto, e
Gestor Financeiro; titular e substituto, deverão constar no cadastro da UG (>ATUUG) e
possuir perfil Executor ou Pagamento. A alteração dessas funções no ATUUG somente
poderá ser feita por um desses quatro agentes.
3) Os usuários com o perfil CONFOP devem registrar uma vez a, no
máximo, cada trinta dias a conformidade operadores (>REGCONFOP), bloqueando apenas
os usuários não autorizados pelo OD.
b. SIASG
1) O perfil HOMPREGAO deverá ser concedido somente aos OD titular e
substituto e esses deverão obter certifica digital junto ao SERPRO e esses CPF também
deverão ser os responsáveis e preposto do CNPJ da UG junto a Receita Federal do Brasil,
Salvo nas UG comandadas por Oficial General que o responsável é o Cmt e o preposto o
OD.
2) Os usuários com o perfil RESP-UASG deverão a, no máximo, cada
trinta dias registrar a conformidade de usuários do SIASG (>REGCONFUSU).
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c. SIGA
O desbloqueio de usuários no SIGA/SISCUSTOS no sistema deverá ser
feito pelo Gerente de Custos, titular ou substituto.
7. Procedimentos de outras ICFEx
a) 4ª ICFEx
b) 5ª ICFEx
c) 12ª ICFEx
8. Prescrições diversas
Qualquer dúvida sobre solicitação e desbloqueio, utilização dos programas para
decriptografar, demora no recebimento ou apresentar sugestões/reclamações de senhas sob
a coordenação da 10ª ICFEx, favor entrar em contato:
a. diretamente na 10ª ICFEx, Av. Luciano Carneiro, 840, Fátima, FortalezaCE;
b. fone: (85) 3444 7433;
c. RITEX: (871) 7433; e
d. e-mail senhas@10icfex.eb.mil.br, 10icfex@eb.mil.br (EBNET) ou na
página da intranet da 10ª ICFEx.
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XIX – CONTROLE INTERNO
Constituição Federal de 1988, art. 74, Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução
dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União,
sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União.
1. LEGISLAÇÃO PERTINENTE
a. Lei 10.180/01, art 19-24.
b. Decreto 3.591/00.
c. IN 01/01-SFC.
d. Portaria 04/00-SEF.
2. COMPETÊNCIAS
A finalidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal –
SCIPEF é a estabelecida no art. 74 da Constituição Federal – 1988, citado anteriormente. Já
as competências estão definidas no art. 24 da Lei 10.180/01, a saber:
I - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual;
II - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações
descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos da União, quanto
ao nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;
III - avaliar a execução dos orçamentos da União;
IV - exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e
haveres da União;
V - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das
atividades constantes dos orçamentos da União;
VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a
responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;
VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por
agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o
caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 105/121
VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de
pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;
IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração
indireta federal;
X - elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a ser
encaminhada ao Congresso Nacional;
XI - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas
contemplados com recursos oriundos dos orçamentos da União.
As atividades de análise da legalidade dos atos de admissão, desligamento,
aposentadorias e pensões continuarão a ser exercidas pelos órgãos e pelas unidades do
SCIPEF, até que sejam definidos novos responsáveis (art. 18, Dec. 3.591/00).
3. AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO
O SCIPEF utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas
finalidades, a auditoria e a fiscalização (art. 4º, Dec. 3.591/00).
- A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados
gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo
corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi
definido, guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os
mecanismos de controle são eficientes.
4. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Integram o SCIPEF (art. 8º do Dec. 3.591/00):
I - a Controladoria-Geral da União - CGU, como Órgão Central, incumbido da
orientação normativa e da supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema;
II - as Secretarias de Controle Interno (CISET) da Casa Civil, da AdvocaciaGeral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, como
órgãos setoriais;
III - as unidades de controle interno dos comandos militares, como unidades
setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa.
Os órgãos setoriais do SCIPEF ficam, também, sujeitos à orientação normativa
e à supervisão técnica do Órgão Central (art. 15/§1º do Dec. 3.591/00).
5. IMPROPRIEDADE E IRREGULARIDADE
Como impropriedade entende-se a formalidade não cumprida, que não possa a
ela ser atribuída indício de prejuízo ao erário, sendo apenas falha no atendimento às normas
em vigor.
Como irregularidade entende-se a inobservância a norma legal, passível de ser
caracterizada, direta ou indiretamente, causadora de prejuízo ao erário ou da má gestão do
recurso público (art. 3º/§2º da Port. 04/00-SEF).
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6. COMUNICAÇÃO COM A UG
a. Nota de Auditoria – utilizada pelo auditor ou analista para comunicar à
UG auditada as impropriedades ou irregularidades verificadas, ainda durante os trabalhos,
para buscar o posicionamento da administração quanto aos pontos levantados.
b. Solicitação de Auditoria – destinada a solicitar informações e/ou
documentos que servirão de base para os trabalhos de auditoria, podendo tal solicitação, a
critério dos membros da equipe de auditoria, ser efetuada via SIAFI, ofício ou outro meio
escrito ou por meios eletrônicos disponíveis.
c. Relatório de Auditoria – emitido pelo auditor ou analista que refletirá os
resultados dos exames efetuados (art. 3º da Port. 04/00-SEF).
7. CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS
Os Controles Internos Administrativos – CIA estão previstos no Capítulo VII,
Seção VIII, da IN 01/01-SFC.
Um dos objetivos fundamentais do SCIPEF é a avaliação dos controles
internos administrativos das unidades ou entidades sob exame. Somente com o
conhecimento da estruturação, rotinas e funcionamento desses controles, podem os
Órgãos/Unidades de Controle Interno do Poder Executivo Federal avaliar, com a devida
segurança, a gestão examinada.
Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas,
métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os
objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma
confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução
dos objetivos fixados pelo Poder Público.
Princípios do Controle Interno Administrativo:
I. relação custo/benefício - consiste na avaliação do custo de um controle em
relação aos benefícios que ele possa proporcionar;
II. qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários - a eficácia dos
controles internos administrativos está diretamente relacionada com a competência,
formação profissional e integridade do pessoal. É imprescindível haver uma política de
pessoal que contemple:
a) seleção e treinamento de forma criteriosa e sistematizada, buscando melhor
rendimento e menores custos;
b) rodízio de funções, com vistas a reduzir/eliminar possibilidades de fraudes; e
c) obrigatoriedade de funcionários gozarem férias regularmente, como forma,
inclusive, de evitar a dissimulação de irregularidades.
III. delegação de poderes e definição de responsabilidades - a delegação de
competência, conforme previsto em lei, será utilizada como instrumento de descentralização
administrativa, com vistas a assegurar maior rapidez e objetividade às decisões. O ato de
delegação deverá indicar, com precisão, a autoridade delegante, a delegada e o objeto da
delegação. Assim sendo, em qualquer unidade/entidade, devem ser observados:
a) existência de regimento/estatuto e organograma adequados, onde a
definição de autoridade e consequentes responsabilidades sejam claras e satisfaçam
plenamente as necessidades da organização; e
b)

manuais

de

rotinas/procedimentos,

claramente

determinados,

que
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considerem as funções de todos os setores do órgão/entidade.
IV. segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades deve prever a
separação entre as funções de autorização/aprovação de operações, execução, controle e
contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em
desacordo com este princípio;
V. instruções devidamente formalizadas - para atingir um grau de segurança
adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções sejam disciplinados e
formalizados através de instrumentos eficazes e específicos; ou seja, claros e objetivos e
emitidos por autoridade competente;
VI. controles sobre as transações - é imprescindível estabelecer o
acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam
efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade e
autorizados por quem de direito; e
VII. aderência a diretrizes e normas legais – o controle interno administrativo
deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e
procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de gestão sejam efetuados mediante
atos legítimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade.
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XX – DÚVIDAS FREQUENTES
Esta parte do trabalho foi extraída da página da 3ª ICFEx, e foram feitas algumas,
adaptações inclusões e exclusões.

ATUFOLHA
1. Como efetuar o pagamento de documento FOLHA?
Após homologar o doc "FL", utilizar a transação >CONFLUXO e seguir os passos da MSG
2010014339.
2. Qual subitem utilizar para o pagamento de despesas de exercícios anteriores com ajuda
de custo e indenização de transporte, ND 319092?
Escriturar no subitem 03, no caso de dúvidas, consultar >CONCONTA - 33190.92.03 - ativo
militar.

CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
1. Como e onde deve ser justificado o fato da conformidade de gestão não ter sido
registrada?
Após três dias úteis sem ter sido dada a conformidade de gestão, a UG deverá informar, via
MSG SIAFI, o motivo pelo qual não foi efetuado o registro. Deverá informar, ainda, se a
documentação foi ou não analisada, se está com ou sem alteração e se está ou não
arquivada na UG.
2. O RPCM original fica com a Conformidade. Aquele que enviamos para a ICFEx e o que
arquivamos no Setor Financeiro podem ser cópias ou necessitam de assinaturas originais?
Podem ser cópias.
3. Quem são os responsáveis pela Conformidade de Gestão?
No âmbito do Exército, o registro da conformidade de gestão é de responsabilidade de
oficiais (titular e substituto). Na impossibilidade de oficiais, em casos excepcionais,
devidamente justificados pelo OD por meio de expediente destinado a ICFEx de vinculação,
podem exercer a função: subtenentes, sargentos e servidores civis, após autorização da
ICFEx.
4. Quando começa a contar o prazo de três dias úteis para dar a Conformidade?
No dia seguinte à emissão do documento.

DIRF
1. Os valores que constam na conta 331909203 - ATIVO MILITAR, também deverão ser
incluídos na DIRF, tendo em vista que são valores referentes a Ajuda de Custo e
Indenização de Transporte referentes a Exercícios Anteriores pagos em 2010?
Todos os pagamentos de Diárias, Aj de Custo e Transporte, pagos em 2010, devem ser
incluídos na DIRF, não importando onde tenham sido escriturados.
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2. Na geração do arquivo da DIRF, aparece a msg de erro (pendência): plano privado de
assistência à saúde sem o preenchimento da respectiva ficha. Como proceder?
No início da Declaração, deve ter sido selecionado, nas opções da natureza e do perfil do
declarante, a seguinte caixa: (*) Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde
coletivo empresarial. DESMARQUE ESSA OPÇÃO!
3. Para envio da DIRF, o Receitanet não está aceitando. Há alguma orientação?
Salve o arquivo da declaração para envio. Depois, abra o programa Receita Net e mande o
programa localizar o arquivo na pasta onde você salvou. Marque a caixa de assinar
digitalmente e, quando solicitar, digite o PIN do token que contém o certificado digital do
CNPJ igual ao da declaração que está sendo enviada.
4. E se a DIRF não for enviada dia 28?
A falta de entrega da DIRF sujeita o declarante às penalidades previstas na IN SRF 197, de
10 SET 02. A multa mínima é de R$ 200,00 (para micro empresas) e a multa normal é de R$
500,00.
5. Onde encontro o arquivo que foi feito donwload no SIAFI para importar para o programa
gerador da DIRF?
Ele encontra-se no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/sta/. O sistema de
transferência de arquivo pede para fazer um login. Esse login é o mesmo usado para
acessar a Rede Serpro.
6. Como alterar o responsável pelo CNPJ?
O primeiro passo é fazer a mudança do responsável pelo CNPJ no programa CNPJ 3.1 da
Receita Federal. Depois de feita a alteração, deve-se gravar o arquivo gerado e enviar pelo
programa Receitanet. Após isso, imprime-se o recibo DBE que é entregue pessoalmente na
Receita Federal juntamente com os documentos de identificação do responsável e os
documentos de designação de Comando.
7. Onde posso consultar a situação do CNPJ da Unidade?
No link: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

EXERCÍCIOS ANTERIORES
1. Se a UG receber, em 2011, uma fatura correspondente a um serviço prestado em anos
anteriores, qual o procedimento a ser adotado, tendo em vista que a UG não possui NE de
Restos a Pagar?
A UG deverá abrir um processo de despesa de exercícios anteriores e solicitar à DGO
crédito para essa finalidade. A legislação que trata desse assunto no âmbito do EB é a
Portaria 1.054, de 11 NOV 1997.
2. Qual o código para devolução via GRU de importância referente a exercícios anteriores
(Gestão Tesouro)?
CÓDIGO 18806-9 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES STN.
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GRU
1. Como parametrizar um código de recolhimento e quando ele precisa ser homologado?
Sobre parametrização, consultar MSG 2008/0093667 e 2008/0103401, ambas da 170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANC. Quanto à homologação, deverá
ser observada a abrangência do código. Por exemplo, o cód 18806-9 tem abrangência 1STN, ou seja, para ele não é necessário fazer homologação.
2. Qual o procedimento para corrigir uma GRU referente a PNR, visto que ela foi feita da
gestão tesouro para tesouro? Como corrigir e emitir para o fundo?
Utilizar o comando >RETIFICAGR e informar o nº da RA de arrecadação gerada. Depois é
só alterar as informações necessárias e aguardar a compensação.
3. Ontem foi feita uma GRU para transferência do PNR, porém ao invés de colocar o
favorecido a UG 167, foi colocado a UG 160. Hoje foi retificada a RA (>RETIFICAGR), mas o
dinheiro permanece na gestão 160?
Deve-se aguardar a compensação. O processo da transação >RETIFICA não é imediato (em
média: 1 dia).
4. Sobre o recolhimento de valores ao CPEX, através GRU, referente a geração em
duplicidade de compensação pecuniária, solicito informar qual o código a ser usado para o
recolhimento.
Verifique as orientações da SEF por meio das MSG nº 2008/0257408 e 2007/0350073.

LICITAÇÕES E CONTRATOS
1. Atualmente estamos obtendo internet através de dispensa de licitação, no entanto, em
nossa cidade já existe outras empresas que possibilitam a concorrência, oferecendo os
mesmos serviços com melhor qualidade. Gostaria de saber se a OM poderá realizar um
processo de licitação, mesmo que o processo da 3ª RM tenha abrangência na nossa área?
A dispensa centralizada da 3ª RM é destinada às unidades (locais) que têm apenas o serviço
de uma operadora. As Unidades em cujas cidades existam a disponibilidade de mais de uma
operadora devem, repito, devem fazer licitação.
2. O Almoxarife pode assinar como integrante da Comissão de Licitações e Contratos?
Consoante o Princípio da Segregação de Funções, o Almox ou quem for receber e
armazenar o material não deve fazer parte da comissão de licitação.
3. O encarregado pelo Set Fin pode fazer parte da Comissão de Licitações e Contratos?
O Enc Set Fin, assim como o Almoxarife e outros com funções subsequentes ou anteriores à
fase de licitação, não devem fazer parte da comissão de licitação.
4. Existe alguma orientação que diga que uma requisição não pode gerar mais de uma NE?
A requisição é por processo, ou seja, pode dar origem há vários empenhos.
5. Quem é o responsável pela justificativa da necessidade da contratação (Inciso III do Art 9º
do Decreto 5.450 - Pregão Eletrônico), o Requisitante (almox) ou o OD?
Sobre
o
assunto
existe
um
flash
no
ComprasNet
(http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual_flash.htm) Existe um outro
disponível em (http://jusvi.com/colunas/39274).

em
artigo
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6. Gostaria de saber sobre modalidades de garantia. Sobre a modalidade caução, tem que
ser obrigatoriamente depositada em conta tipo caução na Caixa Econômica Federal, ou
pode ser realizado com letras financeiras do tesouro em outro banco (Bradesco)?
A Caução em dinheiro deve ser depositada na Caixa Econômica Federal. A caução em
títulos da dívida pública pode ter outros bancos como gestores, devendo os títulos terem
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
7. Para a modalidade convite, há a obrigatoriedade do aviso da licitação ser publicado no
diário oficial e em jornal local, independente do objeto do mesmo (serviço de engenharia,
alienação, cessão de uso, etc.)?
Conforme o Manual de Licitações e Contratos do TCU, 4ª Ed, pág 40 e 41: "Convite:
Modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação,
escolhidos e convidados em número mínimo de três pela Administração. Convite é
modalidade de licitação mais simples. A Administração escolhe entre os possíveis
interessados quem quer convidar, cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante
afixação de cópia do convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar
de ampla divulgação, conforme a Lei de Licitações. Para alcançar maior número possível de
interessados no objeto licitado e evitar a repetição do procedimento, muitos órgãos ou
entidades vêm utilizando a publicação do convite na imprensa oficial ou em jornal de grande
circulação, além da distribuição direta aos fornecedores do ramo escolhidos. Publicação na
imprensa oficial ou em jornal de grande circulação confere ao convite divulgação idêntica à
das demais modalidades de licitação e afasta a discricionariedade do agente público”.
Portanto, não é obrigatória a publicação no DOU.
8. Qual o prazo para a publicação dos extratos de contrato no DOU?
O prazo para a publicação de extratos de contratos no DOU está previsto no art. 61, § único
da lei 8.666/93, in verbis: "Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta lei." O Ofício nº 065/A2Circ-SEF, de 18 jun 02, traz importantes orientações a respeito do assunto e pode ser
encontrado no link: http://empresarial.portoweb.com.br/icfex/s2/normas/of-065a2-circ-sef,de
18 jun 2002-modelo-publicacao-dou.htm. Por fim, é importante salientar que a publicação no
DOU é condição indispensável para a eficácia do contrato, conforme citado acima (princípio
da PUBLICIDADE). Assim, mesmo que tardio, é imprescindível a sua publicação. Contudo,
deve-se atentar para o prazo previsto na lei de licitações.
9. É possível realizar uma alienação de bens por dispensa de licitação?
A alienação de bens da Administração Pública será precedida de avaliação e será
DISPENSADA nos casos previstos no Art 17 da Lei 8.666/93. É, ainda, dispensável a
licitação para alienação de valor até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso II, do Art 23, da Lei 8.666/93 (R$ 8.000,00). Na primeira, em que a licitação é
dispensada, a lei relaciona casos de alienação de bens móveis e imóveis pela
Administração. Na segunda, licitação dispensável, a lei enumera os casos em que o
procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a
atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência.
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10. Qual o período de investidura da Comissão de Licitação?
A investidura dos membros da CPL não pode exceder 01 (um) ano. Para o ano seguinte,
poderá a Comissão ser reconduzida parcialmente. A lei apenas não admite reconduzir a
totalidade dos integrantes (§4º, Art 51 da Lei 8.666/93).
11. O que é necessário para um processo de contratação de uma obra ou serviço de
engenharia na OM?
Segundo a Lei 8.666/93, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório; - Existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários; e - Houver previsão de
recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras
ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma (§ 2º do Art 7º). No âmbito do Exército, deve ser observada a IG 5003, que trata das Instruções Gerais para o Planejamento e Execução de Obras Militares no
Exército. É necessária a aprovação da DOM/CRO, conforme prevê a IG nos arts 27 e 28.
"Art. 27. As obras militares de construção, ampliação e adaptação só deverão ser postas em
execução após terem seu projeto básico (plantas de arquitetura, especificações e
orçamentos) formalmente aprovado pela DOM. Art. 28. É expressamente proibida a
ampliação ou introdução de quaisquer modificações que alterem as estruturas, fachadas,
concepção, funcionalidade e arquitetura das benfeitorias, sem prévia aprovação da DOM, e
as instalações (elétrica, hidrossanitária, etc), sem prévia aprovação do OExec responsável,
qualquer que seja a origem dos recursos a serem empregados."

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
1. Considerando o empenho ser ordinário, posso realizar a liquidação parcial dessas notas
fiscais?
A legislação que define as formas de empenho em nada obsta que sejam registrados os
recebimentos ocorridos em quantidades fracionadas quando foi utilizado o tipo de empenho
ordinário, conforme se observa na leitura do Decreto nº 64.752, de 27 jun 1969, do qual
transcrevo o art. 4º: O empenho da despesa poderá ser ordinário, por estimativa e global.
§ 1º. O empenho ordinário é aquele que se destina a atender despesa cujo valor exato se
conhece. § 2º. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa
determinar. § 3º. É permitido o empenho global para as despesas contratuais e outras,
sujeitas a parcelamento. É interessante observar que tanto o art. 4, § 3º, do Decreto nº
64.752, de 27 jun 1969, como o art. 60, § 3º, da Lei nº 4.320, de 17 mar 1964, afirmam que
nos casos de despesas parceladas é permitido o uso do empenho global, não sendo, na
forma definida pelo legislador, taxado como obrigatório o uso desse tipo de empenho para
todas as despesas executadas parceladamente.
2. Como proceder para fazer o Empenho e a Liquidação referentes a despesa de
indenização de danos causados a terceiros, ND - 339093?
Depois de comprovada toda a situação por Sindicância e/ou Processo Adm e, depois de
publicado em boletim, empenhar no SIAFI (modalidade: não se aplica), subitem 01
(indenização), liquidação no >ATUCPR com Doc Hábil "PC" com a situação "P92".
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3. Quanto à liquidação da despesa, podemos atestar o recebimento do material no verso da
DANFE, após a verificação de autenticidade da NF/E, arquivando apenas a DANFE?
Sim. A NFE vale apenas em meio eletrônico (site Fazenda Estadual), o DANFE representa a
NFE em meio impresso.

MATERIAL CARGA
1. Qual o procedimento para inclusão em carga de material doado pela Receita Federal?
Publique o recebimento do material em BI, cadastre o doador no SIAFI pela transação
>ATUCREDOR e aproprie a entrada do valor do material, conforme orientação da MSG
20050873566.
2. Solicito informar se a cada publicação do Boletim Administrativo deve ter uma nota em BI
citando que naquela data está sendo publicado um boletim administrativo. Isso é necessário
para fim judicial? Existe alguma legislação sobre o assunto?
Sim, deve haver menção no BI que naquela data foi emitido um Bol Adm. Ver art. 58 da IG
10-42.
3. Existe algum evento que possibilite passar o saldo da conta 113140101, no subitem 07
para o 06, uma vez que o empenho, a liquidação e o pagamento foram realizados no
subitem errado?
Evento 555530 - insc1: xx (conta que sai o mat), class1: 113140101 e evento 550530 - insc1:
xx (conta que recebe o mat), class1: 113140101.
4. Quanto à remessa dos livros da BIBLEX, estão sendo remetidos como Material de
Consumo (ED 46). Solicito informar se: A) É feita a baixa na distribuição como ocorre com
qualquer outro material de consumo, ou seja, periodicamente? ou B) Proceder como o
fardamento? Ou seja, quando distribuir, fazer para a Conta 14.212.87.00, na devida seção
onde será controlado?
A UG deverá realizar a reclassificação do material com evento 540465, de acordo com as
orientações desta ICFEX por meio da MSG nº 2007/0642716, de 16 maio 07.
5. A Unidade recebeu uma doação do Círculo Militar de um jogo de faqueiro. O Cmt quer
incluir este material na carga do Rgt. Gostaria de saber se tenho que confeccionar um termo
de doação. Outro problema é que o material é novo e não temos a nota fiscal do mesmo.
Como devo resolver?
Todo material da UG deve estar em carga. Nos casos de doação deve-se fazer o termo de
doação. Em caso de material abandonado no interior do quartel, deve ser feita uma parte
informando o fato à autoridade que poderá despachar pela inclusão em carga ou determinar
diligências, mas no final deve ser feita inclusão na carga. Quanto ao valor, deve-se priorizar
o registro aa entrada pelo valor declarado no termo de doação. Se o Termo de Doação for
omisso, deve-se incluir na carga pelo valor de mercado encontrado através de pesquisa de
preço no mercado, podendo ser usado inclusive o preço de bens semelhantes. Utilizar o
evento 540442 na NL para a inclusão do saldo no SIAFI.
6. Tenho que mandar um processo para a Região para ser homologada a inclusão em
carga?
Não é o caso. Só confeccionar a NL, após a publicação em BI da OM. Quanto ao termo de
doação ver MSG nº 2001/343393, de 02 jul 01, desta ICFEx.
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7. Qual é o número da mensagem SIAFI que traz as orientações para o procedimento com
material de fardamento, mais precisamente para retirar o material das contas de material de
consumo para a conta 142128700?
MSG SIAFI 2007/1062904.
8. Qual a base legal que determina a confecção semestral de parte de situação de material
carga, uma vez que essa ICFEx cobrou essa documentação na última inspeção?
A parte da situação do material em carga não tem período específico para ser feita. Ela deve
seguir as determinações dos nº 17 e 18, do art. 31 do RAE/1990. Também pode ser feita por
determinação do Agente Diretor ou Fiscal Administrativo em qualquer época para fins de
compatibilização entre o SIMATEX/SISCOFIS, SIAFI e físico.

OCS – PSA
1. Quando recebo uma NC para pagamento de PSA na UG 160 e outra NC referente a INSS
na 167, como proceder?
Na UG 167 - poderá ser feito um Doc Hábil "DE" com situação "E43", credor o INSS
(510001/57202), código de dedução "INSP" e cód de pagamento "2402". Este Doc Hábil
será apenas para recolher o INSS patronal (coloque na observação o PSA e a referência do
pagamento principal), vai gerar uma GPS, depois é só ajustar na GFIP (167xxx). No
processo do PSA (tesouro - 160), indique que o encargo patronal foi recolhido na UG 167xxx
(por disponibilidade de crédito).

PAGAMENTO DE PESSOAL
1. Quem trabalha no Setor Financeiro da UG pode participar da equipe de exame de
pagamento, tendo em vista a função que exerce?
Não pode. De acordo com o art. 4º da Portaria 008/SEF, de 06 maio 08.
2. Qual a legislação que trata sobre devolução de indenização de ajuda de custo e
bagagem, por motivo de reversão de transferência?
Decreto nº 4307/02 (art 39, 40, 58 e 59); Lei nº 5421/68 (juros moratórios); Lei nº 8383/91
(atualização monetária); Acórdão TCU 418/08 - Primeira Câmara (IPCA), entre outras.
3. Estou com inconsistências bancárias para efetuar o pagamento. Tenho adotado o
seguinte procedimento: emissão de NL classificando o valor nos CPF dos credores,
confecção de uma lista de credores - LC, depois emito no >ATUCPR uma FP com situação
T50, pago na >CONFLUXO (gerando a OBB) e, por último, faço a emissão da RE. Dúvida:
que documentos devem ser arquivados no Suporte Documental, para fins de comprovação?
BI com a relação do pessoal a ser pago, autorização do pagamento e RE.

PREGÃO
1. Com relação ao pregoeiro, a legislação diz que preferencialmente deverá ser funcionário
do quadro permanente do órgão. Dentro do EB pode o mesmo ser Of Temporário?
Na falta de Of de carreira, pode.
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2. Qual o período de investidura do pregoeiro?
A designação do pregoeiro poderá ser pelo período de 01 (um) ano, admitindo-se
reconduções para períodos seguintes ou para licitação específica (§3º, Art 10 do Decreto
5.450/05).
3. Qual o tempo mínimo para a fase de lances do pregão?
Não existe nenhuma regulamentação quanto ao tempo mínimo desta fase. O tempo deve
ser suficiente para que os licitantes possam efetuar seus lances. Entende-se, ainda, que
enquanto estiverem havendo lances significativos, o pregoeiro não deve encerrar o item. O
Acórdão nº 1188/2011-TCU-Plenário, de 11 maio 11, afirma a concessão de tempo reduzido
nos pregões eletrônicos, bem como a execução do comando para encerramento da fase de
lances, enquanto as reduções de preços ainda sejam significativas, prejudicam a obtenção
da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
4. A unidade emitiu um empenho para um fornecedor através de um Pregão SRP e teve que
anulá-lo. Porém, ao tentar empenhar novamente para o mesmo fornecedor, a quantidade do
empenho anulado não retornou para a quantidade a empenhar do SRP. Como podemos
realizar o empenho?
A UG deverá corrigir a quantidade empenhada no SIASG. Isso pode ser feito em
SIASG>SISME>EMPATUAL>CORRIGQTDE.

PROFESP
1. Como deve ser feita a seleção do pessoal para o Profesp?
Conforme constam nas orientações da cartilha do projeto Profesp, a seleção de pessoal é
encargo de cada UG. Para tal seleção, é sugerida aos gestores a adoção do Anexo 4 Sugestão de edital simplificado para seleção dos recursos humanos (item 8.1 da cartilha). O
coordenador (professor) de núcleo deve ser profissional de nível superior, licenciado em
educação física (20 horas) e os monitores para atividades desportivas devem ser estudantes
de educação física, regularmente matriculados em cursos de educação física ou esporte. Os
monitores para atividades complementares devem ser estudantes de pedagogia ou áreas
afins, regularmente matriculados no curso superior correspondente às atividades propostas
a serem desenvolvidas nos núcleos. A cartilha do programa e seus anexos encontram-se
disponíveis para download na página da 3ª ICFEx e podem ser consultadas através do
acesso identificado pelo link:
http://empresarial.portoweb.com.br/icfex/s3/downloads/downloads.php
2. A respeito da contratação dos professores/monitores do projeto, como a UG deverá
proceder?
A contratação de professores/monitores do Profesp enquadra-se como contratação do
pessoal civil para atendimento de novas atribuições de um órgão público (inclusive OM) e
está embasada na alínea "i", do inciso VI, do art. 2º, da Lei nº 8.745, de 9 dez 1993,
conjugado com o § 3º, do art. 3º do mesmo diploma legal. Regulamentando a forma de
recrutamento do supracitado pessoal (§ 3º do art. 3º), o Decreto nº 4.748, de 16 jun 1993,
prescreve que as contratações para atender excepcional interesse público sejam efetuadas
mediante processo seletivo simplificado, por prazo determinado, com disponibilidade
orçamentária apropriada e com prévia autorização do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG). Prescreve, ainda, o § 3º do mesmo art. 3º que as
contratações sejam custeadas com dotação consignada como outras despesas correntes,
nas respectivas ações em que serão desenvolvidos os projetos. O plano de contas da
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administração pública federal disponibiliza a conta contábil 3.3.3.90.04.00 - contratação por
tempo determinado - pessoal civil, nos seus níveis de desdobramento, para registrar as
despesas realizadas, inclusive as obrigações patronais e outras despesas variáveis. Ao
utilizar esta natureza da despesa, para realizar o empenho, a unidade deve utilizar a
modalidade de licitação 'não se aplica'. Não é recomendável a classificação na conta
3.3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa física, para não criar vínculo
empregatício.

RAIS
1. Toda UG precisa entregar a RAIS?
Todas as UG possuidoras de CNPJ próprio (matriz e filial) deverão apresentar a RAIS
negativa para ambos os CNPJ, tendo em vista que os militares e servidores civis não estão
vinculados ao CNPJ da UG, mas ao da matriz gabinete. Na hipótese da UG haver
contratado pessoal civil diretamente (por exemplo, com contrato de trabalho por tempo
determinado, regido pela Lei nº 8.745, de 09 DEZ 1993), esta deverá apresentar anualmente
a RAIS normal. Para emitir a RAIS ver MSG 2010/0318936.
2. Onde faço a RAIS da OM?
No sitio http://www.rais.gov.br/RAIS_SITIO/negativa.asp
3. Qual o prazo de envio da RAIS?
Encerra-se dia 28 de fevereiro de cada ano.

RESTOS A PAGAR
1. Como anular empenhos de restos a pagar não processados?
No SIASG, acessar o SISNE e utilizar a transação "Outros Cancelamentos de NE". Ou, no
SIAFIXXXX (XXXX = exercício corrente), utilizar a transação >NE espécie 13.
2. Com relação a Restos a Pagar não processados, quando da liquidação no exercício
seguinte, o código para dedução a ser utilizado é DIVS ou DIRP?
Utilizar o DIVS.
3. Como anular empenhos de restos a pagar não processados?
No SIAFI 2011, utilizar a transação >NE espécie 13.

ROL DOS RESPONSÁVEIS
1. Como se efetua o cadastramento de agentes no Rol?
a) Incluir, após publicação em BI, as informações dos agentes que foram designados para
assumir as respectivas funções através da transação "> ATUAGENTE". O período de
responsabilidade é lançado automaticamente pelo sistema, tendo por base as datas de
designação e de exoneração. Deverá existir um titular e um substituto registrado para cada
natureza de responsabilidade (cargo/função).
2. Qual o endereço dos agentes deve constar do Rol?
Deverá constar do Rol de Responsáveis, para cada agente da administração arrolado, o
endereço "funcional", ou seja, o da própria unidade gestora.
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3. Que período de afastamento deve ser colocado no Rol de Responsáveis?
As únicas informações constantes no Rol serão a data de designação e exoneração dos
agentes. Os períodos de afastamentos e as ausências de qualquer natureza inferiores a 30
dias não devem constar do Rol.
4. Como são lançadas as datas de designação e exoneração, em caso de mudança de
agente?
O responsável pelo lançamento deve informar a data de designação do agente substituto
igual à data de exoneração do agente substituído. O sistema automaticamente diminui de
um dia a data de exoneração do agente exonerado para que não haja superposição de
responsabilidade. Para a UG certificar-se da correção das datas cadastradas no Rol deverá
realizar a impressão utilizando a tecla "PF5".

SIAFI
1. Qual o procedimento para cancelar uma OB cuja "RE" já tenha sido impressa?
Se for no mesmo dia, >CANREL e depois >CANOB.
2. Qual o Doc Hábil e a Situação para liquidar diárias?
Doc Hábil "AV" e situação "P90".
3. Quais os passos para confeccionar uma "PF" para o CPEx, referente a inconsistência
bancária de folha de pagamento a mais de 60 dias?
Consultar MSG 2006/0891266.
4. Quem pode alterar os dados da transação >ATUUG?
Somente os militares cadastrados no SIAFI (>CONUG) como Ordenador de Despesas e
Gestor Financeiro e seus respectivos substitutos poderão alterar os dados.
5. Como proceder para realizar uma NE para a Prefeitura Municipal, pagamento de taxas?
Emitir NE no SIAFI na modalidade licitação: não se aplica.
6. Estava com um problema na transação >CONCONTIR, já a regularizei. Porém na
transação ainda permanece marcando tal inconsistência, o que fazer?
As transações >CONCONTIR e >CONINCONS do SIAFI não são atualizadas "na hora". Elas
usam o saldo do Balancete noturno para apurar as divergências, portanto deverá verificá-las
no dia seguinte para ver se realmente foi (ram) regularizada(s) a(s) pendência(s).
7. Recebemos o numerário para pagamento da Limpeza Técnica Hospitalar referente a 11
dias do mês de agosto. Ocorre que houve rescisão do contrato por não cumprimento de
algumas clausulas pela empresa. A Unidade foi notificada pela 2ª Vara do Trabalho de
Uruguaiana a realizar o depósito à disposição do juízo, através de mandado de arresto, em
que as reclamantes são ex-funcionárias da empresa. Pergunto: qual o procedimento para
que seja realizado esse depósito?
A princípio a UG vai efetuar uma OBJ - depósito judicial (deverá ser paga à CEF). Seguir as
orientações do MANUAL SIAFI 02.03.05.
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8. Estou tentando fazer o pagamento de uma fatura de energia elétrica, porém aparece o
erro "INDICADOR ORCAMENTARIO DA NE X VINCULACAO INCOMPATIVEIS" no SIAFI.
Acredito que sejam em função dos créditos diferentes recebidos, em conseqüência, fontes e
vinculações distintas. Como devo proceder?
Deverá liquidar com dois Doc Hábeis. Após as duas liquidações emitir duas OBB (BANCO),
ou seja, colocar no campo credor o CNPJ do Banco do Brasil e na c/c: a palavra BANCO,
incluir na 2ª tela o código identificador de transferência (>CONCIT). ex: 160XXXCEEL+CNPJ
DA EMPRESA. Após emitir as OB, levar a RE a sua agência de relacionamento e pedir para
quitar a fatura (levar a fatura junto com a RE).

SISCUSTOS
1. Como posso consultar diversas situações apresentadas pelo sistema SISCUSTOS?
Pode ser consultado o Manual do SISCUSTOS atualizado de Mar/2011, que está disponível
na página da Diretoria de Contabilidade e na página da 3ª ICFEx, no Acesso
Identificado/Legislação/Downloads;
pela
página
da
D
CONT
na
intranet
(http://dcont.sef.eb.mil.br./) no Fórum sobre SISCUSTOS ou através de consulta à esta
Inspetoria.
2. Não estou conseguindo entrar no sistema SISCUSTOS.
Se não for por erro de senha, pode ser porque a Conformidade de Usuários do sistema
SIGA/SISCUSTOS que deverá ser feita todo mês do dia 1º ao dia 10, pelo usuário da OM
que tem o perfil de "Administrador de OM", não realizou a conformidade e isso ocasionou a
perda dos perfis do sistema por todos os usuários da OM. Caso o Gerente de Custos não
tenha esse perfil, deverá verificar e fiscalizar para que o responsável faça mensalmente esse
procedimento. Geralmente no período de férias, acontece da não realização deste
procedimento por parte das OM. Pode também ocorrer que não seja observado a
funcionalidade Datas do Sistema no SISCUSTOS para que as OM atualizem dados dentro
do mês, como pessoal, potência elétrica, etc. Depois desta data o sistema é travado para
uso da OM.
3. Como faço para reabilitar a senha bloqueada do SIGA/SISCUSTOS e também cadastrar
um novo usuário?
Entrar na página da 3ª ICFEx/S3/Acesso identificado/Senhas/SIGA/DGO e cadastrar o
pedido. O cadastro será realizado pela 1ª Seção da 3ª ICFEx e a senha será enviada para o
e-mail informado. Em caso de erro ligar 51 3233 7899 ramais 216 e 217.
4. Qual centro de custo devo usar na liquidação de um serviço de impressão gráfica de
informativo?
Nesse caso, se o informativo tem a finalidade de dar publicidade às atividades da OM, pode
ser usado o CC 80109-Atv de Relações Públicas.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. Caso a UG queira participar de adesão de ata de uma entidade estadual ou municipal:
não há problemas, ou só é permitido de instituições federais?
É vedado a Adm Federal utilizar Atas da Adm Estadual ou Municipal. Isso decorre de
Orientação Normativa da AGU, conforme consta no item 3 da letra D do nº 2 das Msg
2009/0449818 e 2009/0449886 da SEF, de 22 Abr 2009.
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SUPRIMENTO DE FUNDOS
1. Qual é o limite para saque com CPGF?
30% da despesa anual com Suprimento de Fundos
2. Como fazer para devolver um valor sacado e não utilizado?
O suprido deverá devolver o recurso por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União código 68808-8. Após compensação da RA, no >ATUCPR emitir um documento "GD" com
situação "G28" (para aqueles Suprimentos concedidos na conta tipo "B") ou com as
situações "G30", "G46", "G50" e "G79" (nos casos de uso do Cartão de Pagamentos), na 2ª
tela do documento GD colocar a vinculação originária do numerário (ex.: 412). Após registrar
o doc hábil, utilizar a transação >CONFLUXO e realizar a GD com a opção "r". Ver detalhes
do uso das situações Gxx no item 16.8.2.1 da Macrofunção 021121 do SIAFI.
3. Estou tentando pagar uma fatura do CPGF. Entretanto, a conta 212680200 é apresentada
como sem saldo. Qual o procedimento a ser adotado?
Verifique a MSG 2009/0793527 da CCont, referente ao preenchimento do campo inscrição 2
para dedução BBCT.
4. Existe um compromisso no >CONFLUXO, referente CPGF, em que o valor pendente
corresponde ao valor sacado. Devo dar baixa desse valor no confluxo? Como proceder?
Após o período de aplicação do suprimento de fundos, deverão ser baixados os valores
sacados no período, com o CPGF, do documento hábil 'SF'. Para executar este
procedimento, deve-se entrar no >CONFLUXO (no 'SF' gerado e dar baixa por realização
por fora do CPR (opção 'B') informando o número das OB saques (tipo 55) para que os
valores sejam abatidos do documento hábil 'SF'.
5. Consoante a MSG n° 2009/0639532 e Port 012-SEF, de 16 jun 08, a utilização do cartão
(CPGF) seria facultativa?
A Msg da SEF se baseia no disposto no art. 47 do Dec nº 93.872/86 (com alterações):
Segundo o Decreto, alguns órgãos, dentre eles o Exército, poderão ter regimes especiais de
execução dadas as suas peculiaridades. Isto é, não é o uso do CPGF que seja facultativo,
mas de acordo com as peculiaridades da atv militar, o uso do mesmo pode ser inviável.
Desta forma, compete ao OD definir qual a sistemática do SF a ser adotada: se por CPGF
(regra) ou por conta bancária (exceção - se correlata a atv militar; se enquadrada no regime
especial de execução). Relembrando o disposto na manual SIAFI - MF 02.11.21 - "2.3, a
concessão de suprimento de fundos deverá ocorrer por meio do cartão de pagamento do
governo federal. Em caráter excepcional, onde comprovadamente não seja possível a
utilização do cartão, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do ministério público e
dos comandos militares poderão movimentar suprimento de fundos por meio de conta
corrente bancaria.

TRIBUTOS
1. Qual código a usar para recolher INSS de pessoa jurídica e se o recolhedor é a UG ou o
fornecedor?
Usar código 2640, o recolhedor é o CNPJ da empresa que prestou o serviço. Verifique a
MSG SIAFI 2009/0774968.
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2. Pergunto se existe algum comando para trocar o recolhedor na GPS?
Para alterar o recolhedor somente cancelando a GPS e emitindo nova (comando
>CANGPS); o prazo de cancelamento é de dois dias após a emissão da GPS.
3. Devo reter os impostos mesmo que a empresa seja optante pelo Simples?
Se a empresa é optante pelo simples, não informar as deduções na liquidação, é só pagar
no >COFLUXO pelo valor total.
4. Quais os procedimentos para efetuar o pagamento e a retenção do FGTS e INSS para
empenho relativo a pessoa física? Deve-se recolher 20 % FGTS e 11 % do INSS
obrigatoriamente e com o mesmo empenho que será feita a posterior liquidação?
Para contribuintes individuais, deve ser feita a retenção de IRPF (conforme alíquota/tabela),
retenção de INSS 11% (até o limite de salário de contribuição) e pagamento de obrigação
patronal 20% (INSS). A princípio, não cabe recolhimento de FGTS. Deve ser emitida uma NE
para a pessoa física no valor do objeto (a ser liquidada e na qual será lançado o valor das
retenções) e outra NE para o INSS, relativa à obrigação patronal (20%). Na hora da
liquidação, (>ATUCPR) usar Doc Hábil "RP" com a situação "P01", inserir as retenções na
tela dedução cód INSS 2402 (retenção de 11% INSS) e na mesma tela use o cód INSP
2402 (referente ao empenho patronal 20%), e, conforme o valor, tem ainda a retenção de IR
cód IRRF 0588 (conforme tabela da receita federal). Os códigos de recolhimento devem
estar em conformidade a MSG SIAFI 2009/0785259, desta ICFEx.

Continuação das orientações aos agentes da administração das UGV à 10ª ICFEx. Pág 121/121
BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a unificação dos
recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá
outras providências. www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
BRASIL. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm.
BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade
Aplicada
ao
Setor
Público
3a.
Edição
(Válido
para
2011).
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/manuais.asp
BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual SIAFI.
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/

