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Apresentação 

Apresentam-se as regras de validaça o do sistema SAGRES-Conta bil que servira o para 

ana lise e confere ncia dos dados eletro nicos dos entes municipais a partir do exercí cio de 2021. 

Durante e apo s o processo de validaça o dos dados eletro nicos podera o ser 

apresentadas inconsiste ncias quando da geraça o1 e importaça o2 dos dados da Prestação de Contas 

Eletrônica-PCE conforme descriça o a seguir: 

  

TIPO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 

1 Formataça o 

Inconsiste ncia de formataça o do elemento (estrutura do 
arquivo). 

Recomendação: Ver Manual Te cnico SAGRES-Conta bil. 

2 Informativa 

Não impede a geração e importação da PCE, e informa ao usuário 
sobre inconsistências verificadas nos dados apresentados. 

Ao transmitir uma PCE contendo este de tipo de inconsistência, o 
usuário declara ciência da impropriedade, podendo tal fato 
ensejar pedido de justificativa acerca da violação da respectiva 
regra, inclusive fiscalização in loco. 

Obs.: A verificação das inconsistências Tipo 2 dar-se-á tanto no 
momento da geração quanto na importação da PCE. 

3 Impeditiva 

Impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A 
verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o 
Tribunal e, caso constatada a PCE é rejeitada, deixando o ente na 
condição de inadimplente até a sua regularização. 

 

 
 

Legenda de cores: 
 

Azul Itens incluí dos 
Vermelho Itens excluí dos 
Verde Itens alterados 

  
 

1 Geraça o: e  o ato de gerar o arquivo de Prestaça o de Contas Eletro nica-PCE pelo validador SAGRES-Conta bil instalado 
no ente municipal.  
2 Importaça o: e  o processo de importar as informaço es da PCE para a base de dados do TCE-PI, que ocorre apo s a sua 
transmissa o por meio do Sagres-Web. 
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Lista de Siglas 

AI – Ano de Ingresso 

BL – Bloco 

CA – Co digo de Aplicaça o 

CF – Complemento da Fonte de Recursos 

DDR – Disponibilidade por Destinaça o de Recursos 

EC – Emenda Constitucional 

FPM – Fundo de Participaça o dos Municí pios 

FR – Fonte de Recursos 

FUNDEB – Fundo de Manutença o e Desenvolvimento da Educaça o Ba sica e de Valorizaça o dos 
Profissionais da Educaça o 

IN – Instruça o Normativa 

IOC – Indicador de Origem e Comprometimento de Disponibilidades Financeiras 

IPC – Instruça o de Procedimentos Conta beis 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamenta rias 

LOA – Lei Orçamenta ria Anual 

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pu blico  

MDF – Manual de Demonstrativos Fiscais 

NT – Nota Te cnica 

PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Pu blico 

PNAE – Programa Nacional de Alimentaça o Escolar 

PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 

PPA – Plano Plurianual 

RP – Restos a Pagar 

RPP – Restos a Pagar Processados 

RPNP – Restos a Pagar Na o Processados 

RPPS – Regime Pro prio de Previde ncia Social 

SOF – Secretaria de Orçamento Federal 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional 

SUS – Sistema U nico de Sau de 

TIC – Tecnologia da Informaça o e Comunicaça o 

UO – Unidade Orçamenta ria 

VPA – Variaça o Patrimonial Aumentativa 

VPD – Variaça o Patrimonial Diminutiva 
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Síntese das Alterações (Atualizada em 03/11/2020) 

SAGRES-Contábil 2021 

PCASP 2021 (Tabela: PCASP SAGRES-Conta bil 2021): 

1. Criaça o de 182 contas conta beis. 

2. Alteraça o em 99 contas conta beis. 

3. Exclusa o de 04 contas conta beis. 

Ementa rio da Receita 2021 (Tabela: Ementa rio das Receitas Orçamenta rias 
SAGRES-2021): 

1. Criaça o de 166 co digos de receita orçamenta ria. 

2. Alteraça o em 726 co digos de receita orçamenta ria. 

3. Exclusa o de 56 co digos de receita orçamenta ria. 

Criaça o de campos: 

1. Criaça o do campo “Identificador de Fornecedor Estrangeiro” no cadastro auxiliar 
Credor/ Fornecedor (1.8) para identificaça o individual dos Fornecedores Estrangeiros. 

2. Criaça o dos campos “Código da unidade orçamentária do empenho de anulado” e 
“Número do empenho anulado” na conta corrente Anulaça o de Empenho (3.10) para 
aprimoramento dos registros de anulaça o de empenho. 

3. Criaça o do campo “Número do Documento Hábil” na conta corrente Liquidaça o de 
RP (3.15). 

Alteraça o de campos: 

1. Alteraça o do campo “Co digo da unidade orçamenta ria” para “Co digo da unidade 
orçamenta ria do empenho de anulação” na conta corrente Anulaça o de Empenho 
(3.10) para aprimoramento dos registros de anulaça o de empenho. 

2. Alteraça o do campo “Tipo de Documento” para “Tipo do Documento Hábil” na conta 
corrente Liquidaça o de RP (3.15). 

Exclusa o de campos: 

1. Exclusa o dos campos “Tipo de modalidade de licitação” e “Nº do Procedimento 
licitatório” dos cadastros de Empenhos (2.1) e de Restos a Pagar (2.3). 
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1. Cadastros Auxiliares 

1.1. Orçamento 

Regra Descrição Tipo 

1.1.1 
So  devera  existir um orçamento cadastrado e no me s de janeiro ou na 
compete ncia de iní cio da obrigatoriedade de prestar contas da Unidade 
Gestora. 

3 

1.1.2 
A data de aprovaça o do orçamento e  obrigatória e na o pode ser superior a  data 
corrente e inferior ao ano anterior. 

3 

1.1.3 A data de aprovaça o da LDO e  obrigato ria e deve ser anterior a  data da LOA. 2 

1.1.4 

O valor da Receita Prevista informada deve coincidir com o valor da conta 
PREVISA O INICIAL DA RECEITA (5.2.1.1.0.00.00) registrada em M01 ou na 
compete ncia de iní cio da obrigatoriedade de prestar contas da Unidade 
Gestora, Tipo de Movimento Conta bil: 1-Abertura do Exercício. 

OBS.: Na o Aplicar para Ca maras e RPPS. 

3 

1.1.5 

O valor da Fixaça o da Despesa informada deve coincidir com o valor da conta 
DOTAÇA O INICIAL (5.2.2.1.1.00.00) registrada em M01 ou na compete ncia de 
iní cio da obrigatoriedade de prestar contas da Unidade Gestora, Tipo de 
Movimento Conta bil: 1 – Abertura do Exercício. 

OBS.: Na o Aplicar para Ca maras e RPPS. 

3 

1.1.6 

Para as unidades gestoras do tipo Prefeitura, Ca mara e RPPS, os campos 
“Percentual autorizado para suplementaça o da LOA”, “Nu mero da LOA”, “Data 
da publicaça o da LDO”, “Nu mero da LDO”, “Nu mero da lei do PPA” e “Data da 
publicaça o do PPA” sa o obrigato rios. 

3 

1.1.7 
Para as Unidades Gestoras do tipo Prefeitura os campos “Valor Corrente da 
Meta Fiscal para o Resultado Primário prevista na LDO” e “Valor Corrente da 
Meta Fiscal para o Resultado Nominal prevista na LDO” são obrigatórios. 

3 

1.2. Unidade Orçamenta ria 

Regra Descrição Tipo 
1.2.1 Cadastrar todas as UOs no primeiro me s de prestaça o de contas. 2 
1.2.2 Toda UO deve ter um, e somente um, gestor ativo. 3 
1.2.3 Toda UO deve ter um, e somente um, ordenador ativo. 3 

1.2.4 
Deve existir uma, e somente uma, UO associada aos Tipos 1, 2, 3 e 6 para as 
Prefeituras. 

3 

1.2.5 Deve existir uma, e somente uma, UO associada ao Tipo 1 para as Ca maras. 3 

1.2.6 
Quando o ente possuir RPPS, deve existir uma, e somente uma, UO associada 
ao Tipo 4 e apenas para as unidades gestoras Prefeitura e RPPS. 

3 

1.2.7 
Somente podera  existir uma, e somente uma, UO do Tipo 5 e apenas para as 
unidades gestoras Prefeitura e RPPS. 

3 

1.2.8 Somente Prefeituras podera o utilizar UOs associadas aos Tipos 2, 3 e 7. 3 

1.2.9 
Deve existir pelo menos uma UO associada ao Tipo 9 para as Prefeituras e 
Conso rcios. 

3 
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1.5. Conta Banca ria 

Regra Descrição Tipo 

1.5.1 
Apenas a conta padra o podera  ser preenchida com zeros em qualquer um dos 
campos que compo em a conta banca ria. 

3 

1.6. Decreto 

Regra Descrição Tipo 

1.6.1 
A data da publicaça o do decreto deve estar dentro do me s de compete ncia e 
na o pode ser anterior a  data do decreto. 

2 

1.7. Conciliaça o Banca ria 

Regra Descrição Tipo 

1.7.1 
Quando o tipo de conciliaça o for 1 (saldo conforme extrato banca rio), o valor 
deve ser zero. Nos demais tipos de conciliaça o o valor deve ser maior que 
zero. 

3 

1.7.2 Verificar se existe conciliaça o banca ria para todas as contas cadastradas. 3 

1.8. Credor/ Fornecedor 

Regra Descrição Tipo 

1.8.1 
Quando o CPF/CNPJ do credor for “00000000000000" o campo “Tipo de 
credor” deve possuir valor ‘3’. 

3 

1.8.2 
Para os casos em que o CPF/CNPJ do credor não for “00000000000000" ou 
“99999999999999” e  obrigato rio o preenchimento de CPF ou CNPJ va lido e o 
campo “Tipo de credor” deve possuir valor ‘1’ ou ‘2’, respectivamente. 

3 

1.8.3 
Quando o CPF/CNPJ do credor for “99999999999999" o campo “Tipo de 
credor” deve possuir valor ‘4’. 

3 

1.8.4 
Quando o campo “Tipo de credor” possuir valor ‘1’, ‘2’ ou ‘3’, o campo 
"Identificador de Fornecedor Estrangeiro" deve ser totalmente preenchido 
com zeros (44 vezes o nu mero zero). 

3 

1.10. Ordenador 

Regra Descrição Tipo 

1.10.1 

Para cada registro de fim de vige ncia (Tipo de data de vige ncia igual a 2) deve 
existir um registro de inicio de vige ncia (Tipo de data de vige ncia igual a 1) 
com os seguintes campos correspondentes: 

  - CPF do Agente Polí tico 
 - Co digo da unidade orçamenta ria 
  - Nu mero do ato que nomeou o gestor. 

3 
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1.11. Gestor 

Regra Descrição Tipo 

1.11.1 

Para cada registro de fim de vige ncia (Tipo de data de vige ncia igual a 2) deve 
existir um registro de inicio de vige ncia (Tipo de data de vige ncia igual a 1) 
com os seguintes campos correspondentes: 

  - CPF do Agente Polí tico 
 - Co digo da unidade orçamenta ria 
  - Nu mero do ato que nomeou o gestor. 

3 

2. Empenho e Restos a Pagar 

2.1. Empenho 

Regra Descrição Tipo 

2.1.1 
O nu mero do procedimento licitato rio e  obrigato rio, exceto quando o tipo de 
licitaça o for 6 (Dispensa - Valor) ou 9 (Sem licitaça o), que devera  ser 
preenchido com “0000000000”. 

3 

2.1.2 
A dotaça o orçamenta ria informada no cadastro do empenho devera  constar e 
ser em valor igual ou inferior ao da dotaça o informada na conta conta bil 
6.2.2.1.1.00.00 - Cre dito Disponí vel. 

3 

2.1.3 
Todo empenho dever ter a data superior ou igual a qualquer empenho de 
nu mero inferior. 

3 

2.1.4 
Para cada empenho associado aos tipos: 1 – Ordinário, 2 – Estimativo ou 3 – 
Global, deve haver lançamento de Emissa o de Empenho (Regra 3.9.1.1). 

3 

2.1.5 
Para cada empenho associado ao tipo: 4 – Anulação deve haver lançamento 
de Anulaça o de Empenho (Regra 3.10.6.1). 

3 

2.1.6 

O CPF/CNPJ do credor/fornecedor e  obrigato rio, exceto para as despesas 
referentes a gastos com pessoal (3.1.xx.01, 3.1.xx.03, 3.1.xx.04, 3.1.xx.10, 
3.1.xx.11, 3.1.xx.16, 3.1.xx.92, 3.3.xx.46, 3.3.xx.48, 3.3.xx.18, 3.1.xx.05, 
3.3.xx.36.3607), 3.3.xx.08.0853 e 3.3.xx.08.0856 para esses empenhos o 
credor/fornecedor podera  ser “00000000000000". 

3 

2.1.7 
O CPF do ordenador e  obrigato rio e deve ser igual ao do registro ativo na 
tabela Ordenador para a UO. 

3 

2.1.8 

Os co digos de subelementos da despesa somente podera o ser combinados 
com os elementos de despesa cujos 02 (dois) primeiros dí gitos do 
subelemento sejam equivalentes ao elemento da despesa. 

Ex.: O Subelemento da Despesa 0106 (13º Salário - Pessoal Civil) so  pode 
ser utilizado em combinaça o com o Elemento de despesa 01 
(Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos 
Militares). 

3 

2.1.9 
As combinaço es entre as FRs e os CAs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 2 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

2.1.10 

As reservas de continge ncia e do RPPS, identificadas pelo co digo da despesa 
9.9.99.99.9999, na o podem ser associadas a empenhos, pois na o sa o passí veis 
de execuça o orçamenta ria, constituindo apenas fonte de recursos para 
abertura de cre ditos adicionais (Art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 
nº 163/2001). 

3 

2.1.11 
O campo “Ano de emissa o do empenho” deve conter valor igual ao exercí cio 
atual. 

3 

2.1.12 
O somato rio de cada um dos subelementos da despesa 3099, 3699, 3999, 
4099, 4199 e 5299 na o pode ultrapassar 10% do valor total dos respectivos 
elementos de despesa. 

3 

2.1.13 
Os CAs 270 (FUNDEB – Magiste rio – Ano Anterior) e 280 (FUNDEB – Outros – 
Ano Anterior) sera o utilizados somente em combinaça o com FRs cujo IOC 
tenha valor ‘2’. 

3 

2.1.16 

Os elementos de despesa “36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí sica”, 
“39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurí dica” (somente quando 
combinado com o subelemento “3996 – Serviços de Terceiros PJ - Pagamento 
Antecipado (Suprimento de Fundos)”) e “40 – Serviços de Tecnologia da 
Informaça o e Comunicaça o – Pessoa Jurí dica” (somente quando combinado 
com o subelemento “4025 – Serviços de Terceiros PJ em TIC - Pagamento 
Antecipado (Suprimento de Fundos)”), somente podera o estar associados a 
um CPF. 

OBS.: Quando o elemento “36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí sica” 
for combinado com o subelemento “3607 – Estagia rios” podera  ser associado 
com um CPF va lido ou com o CNPJ “00000000000000”. 

3 

2.1.17 

Os elementos de despesa “39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurí dica”, 
“40 – Serviços de Tecnologia da Informaça o e Comunicaça o – Pessoa Jurí dica” 
somente podera o estar associados a um CNPJ. 

OBS.: Esta regra na o se aplica quando os elementos de despesa 39 e 40 
estiverem combinados com os subelementos 3996 e 4025, respectivamente. 

3 

2.1.18 

As combinaço es entre as FRs e os CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

OBS 1.: Sera  permitida a combinaça o entre as FRs 410 e 420 e o CF 9999 
somente no caso em que o ente aplicar o procedimento previsto na IPC 14 – 
Procedimentos Conta beis Relativos aos RPPS para a execuça o orçamenta ria da 
taxa de administraça o do RPPS na natureza de despesa 3.3.91.39.3995. 

3 

2.1.19 
Não podera  ser utilizado o CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo 
I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

2.1.20 

Para cada empenho cujo valor acumulado por subelemento de despesa que 
possua obrigaça o de cadastramento do respectivo contrato no sistema 
Contratos Web, nos termos na IN TCE/PI nº 06/2017, e alteraço es posteriores, 
o campo “Nu mero do Contrato TCE” e  de preenchimento obrigato rio. 

OBS 1.: Na o e  obrigato rio o preenchimento do campo “Nu mero do Contrato 
TCE” quando o valor acumulado por subelemento de despesa for inferior a R$ 
50.000,00 (para todos os subelementos, exceto os relacionados ao elemento 
de despesa 51 – Obras e Instalaço es) e R$ 100.000,00 (somente para os 
subelementos relacionados ao elemento de despesa 51 – Obras e Instalaço es). 

OBS 2.: Esta regra na o se aplica aos subelementos 3099, 3699, 3999, 4099 e 
5299, os quais devem observar a Regra 2.1.21. 

2 

2.1.21 
Para cada empenho associado aos subelementos de despesa para 3099, 3699, 
3999, 4099 e 5299 com valor superior a R$ 50.000,00, o campo “Nu mero do 
Contrato TCE” e  de preenchimento obrigato rio. 

2 

2.1.22 
O elemento de despesa “05 – Outros Benefí cios Previdencia rios do Servidor 
ou do Militar” não podera  ser associado a empenhos. 

2 
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2.2. Retença o 

Regra Descrição Tipo 

2.2.2 

A retença o cujo Tipo de Origem possuir valor igual a “1 - Liquidaça o/ 
Pagamento Orçamenta rios (IPC 11/IPC 01-Item 21)” deve ser relacionada a 
um lançamento de Registro do pagamento da despesa orçamenta ria quanto ao 
valor retido (Regra 3.12.11.1) ou de Registro do pagamento de Restos a Pagar 
Na o Processados quanto ao valor retido (Regra 3.16.11.1) atrave s dos 
seguintes campos: 

Para os lançamentos da Regra 3.12.11.1: 

      - Co digo da unidade orçamenta ria; 
      - Nu mero do empenho; 
      - Nu mero da nota de liquidaça o. 

Para os lançamentos da Regra 3.16.11.1: 

      - Co digo da unidade orçamenta ria; 
      - Ano de emissa o do Empenho; 
      - Nu mero do empenho; 
      - Nu mero da nota de liquidaça o; 
      - Tipo de Resto a Pagar. 

3 

2.2.3 

A retença o cujo Tipo de Origem possuir valor igual a “2 - Recolhimento efetivo 
da Retença o (Item 4.3.2, a, iii, do MCASP, 8ª Ediça o, p. 334 e 335)” deve ser 
relacionada a um lançamento de Liquidaça o de Empenho (conta conta bil 
6.2.2.1.3.03.00) ou de Liquidaça o de RP (conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00) 
atrave s dos seguintes campos: 

Para os lançamentos na conta conta bil 6.2.2.1.3.03.00: 

      - Co digo da unidade orçamenta ria; 
      - Nu mero do empenho; 
      - Nu mero da nota de liquidaça o. 

Para os lançamentos na conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00: 

      - Co digo da unidade orçamenta ria; 
      - Ano de emissa o do Empenho; 
      - Nu mero do empenho; 
      - Nu mero da nota de liquidaça o; 
      - Tipo de Resto a Pagar. 

3 
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2.3. Restos a Pagar 

Regra Descrição Tipo 

2.3.1 

Para cada RP, da tabela de cadastro de RP, referente ao exercí cio imediatamente 
anterior, deve haver um registro, conforme o tipo do RP, nas contas conta beis 
5.3.1.1.0.00.00 ou 5.3.1.6.0.00.00 (para os RPNP) e 5.3.2.1.0.00.00 ou 
5.3.2.6.0.00.00 (para os RPP) na mesma compete ncia em que o cadastro do RP 
for informado. 

3 

2.3.2 

Para cada RP, da tabela de cadastro de RP, referente ao exercí cio corrente, deve 
haver um registro, conforme o tipo do RP, nas contas conta beis 5.3.1.7.0.00.00 
(para os RPNP) e 5.3.2.7.0.00.00 (para os RPP), na mesma compete ncia em que 
o cadastro do RP for informado. 

3 

2.3.3 

Para cada RP, da tabela de cadastro de RP, referente a exercí cios anteriores ao 
imediatamente anterior, deve haver um registro, conforme o tipo do RP, nas 
contas conta beis 5.3.1.2.0.00.00, 5.3.1.3.0.00.00 ou 5.3.1.6.0.00.00 (para os 
RPNP) e 5.3.2.2.0.00.00 ou 5.3.2.6.0.00.00 (para os RPP), na mesma 
compete ncia em que o cadastro do RP for informado. 

3 

2.3.6 

As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme previsto 
na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

OBS 1.: Sera  permitida a combinaça o entre as FRs 410 e 420 e o CF 9999 
somente no caso em que o ente aplicar o procedimento previsto na IPC 14 – 
Procedimentos Conta beis Relativos aos RPPS para a execuça o orçamenta ria da 
taxa de administraça o do RPPS na natureza de despesa 3.3.91.39.3995. 

OBS 2.: Esta regra se aplica somente aos Restos a Pagar cujo campo “Data de 
emissa o do empenho” for igual ou posterior a 01/01/2020. 

3 

2.3.7 
Não podera  ser utilizado o CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I 
da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

2.3.8 

Para cada RP cujo valor acumulado por subelemento de despesa que possua 
obrigaça o de cadastramento do respectivo contrato no sistema Contratos Web, 
nos termos na IN TCE/PI nº 06/2017, e alteraço es posteriores, o campo 
“Nu mero do Contrato TCE” e  de preenchimento obrigato rio. 

OBS 1.: Para os Restos a Pagar cujo campo “Data de emissa o do empenho” 
esteja contido no perí odo de 01/02/2019 a 31/12/2019, na o sera  obrigato rio 
o preenchimento do campo “Nu mero do Contrato TCE” quando o valor 
acumulado por subelemento de despesa for inferior a R$ 17.600,00 (para todos 
os subelementos, exceto os relacionados ao elemento de despesa 51 – Obras e 
Instalaço es) e R$ 33.000,00 (somente para os subelementos relacionados ao 
elemento de despesa 51 – Obras e Instalaço es). 

OBS 3.: Esta regra se aplica somente aos Restos a Pagar cujo campo “Data de 
emissa o do empenho” for igual ou posterior a 01/02/2019. 

OBS 2.: Para os Restos a Pagar cujo campo “Data de emissa o do empenho” 
esteja contido no perí odo de 01/01/2020 a 31/12/2021, na o sera  obrigato rio 
o preenchimento do campo “Nu mero do Contrato TCE” quando o valor 
acumulado por subelemento de despesa for inferior a R$ 50.000,00 (para todos 
os subelementos, exceto os relacionados ao elemento de despesa 51 – Obras e 

2 



 

Estado do Piauí  
Tribunal de Contas 

 

 

Retornar ao sumário     14 

Instalaço es) e R$ 100.000,00 (somente para os subelementos relacionados ao 
elemento de despesa 51 – Obras e Instalaço es). 

OBS 3.: Esta regra na o se aplica aos subelementos 3099, 3699, 3999, 4099 e 
5299, os quais devem observar a Regra 2.3.9. 

2.3.9 

Para cada RP associado aos subelementos de despesa para 3099, 3699, 3999, 
4099 e 5299 com valor superior a R$ 17.600,00, o campo “Nu mero do Contrato 
TCE” e  de preenchimento obrigato rio quando o campo “Data de emissa o do 
empenho” estiver contido no perí odo de 01/02/2019 a 31/12/2019. 

OBS 1.: Para os RPs cujo campo  “Data de emissa o do empenho” esteja contido 
no perí odo de 01/01/2020 a 31/12/2021, a exige ncia descrita imediatamente 
acima ocorrera  quando o valor do RP for superior a R$ 50.000,00. 

2 

3. Contas Correntes 

3.1. Disponibilidade Financeira 

Regra Descrição Tipo 

3.1.2 

O saldo positivo (saldo credor), por FR, existente na conta conta bil 
8.2.1.1.1.01.00 em M14 do exercí cio imediatamente anterior, cujo IOC seja ‘1’, 
deve apresentar valor menor ou igual ao saldo de abertura em M01, Tipo de 
Movimento Conta bil: 1-Abertura do Exercício, na conta conta bil 
8.2.1.1.1.02.00, por FR e com IOC de valor ‘2’ (Vide Anexo I da IN TCE/PI nº 
01/2021). 

Para correta aplicaça o desta regra deve ser observada a Relaça o entre as 
Fontes de Recursos de 2019 e de 2020 constantes no Anexo I da NT TCE/PI nº 
02/2019. 

Para esclarecimentos sobre a aplicaça o desta regra, acessar o Anexo I e o 
Anexo II, item ‘Orientaço es acerca do item 2.3.3 – Abertura do Exercí cio – DDR 
(FR iniciadas com IOC ‘1’)’, ambos da NT TCE/PI nº 02/2019. 

2 

3.1.5 
Somente sera o permitidas FRs com IOC de valor ‘2’ e saldos positivos (saldo 
credor) na conta conta bil 8.2.1.1.1.02.00 em todas as compete ncias e em todos 
os Tipos de Movimentos Conta beis. 

3 

3.1.6 
Na o sera o permitidas FRs com IOC de valor ‘2’ na conta conta bil 8.2.1.1.1.01.00 
em todas as compete ncias e em todos os Tipos de Movimentos Conta beis. 

3 

3.1.7 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.1.8 

Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, relativos aos controle e execuça o 
das DDRs nas contas conta beis pertencentes aos grupos 7.2.1.0.0.00.00 e 
8.2.1.0.0.00.00, não podera  ser utilizado o CF ‘0000’, conforme previsto na 
Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 
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3.2. Domicí lio Banca rio 

Regra Descrição Tipo 

3.2.1 

As Fontes de Recursos com IOC de valor ‘2’ que possuí rem saldo de 
abertura em M01, Tipo de Movimento Conta bil: 1-Abertura do 
Exercício, na conta conta bil 8.2.1.1.1.02.00, devem possuir valores 
correspondentes aos saldos de abertura das mesmas Fontes de Recursos 
com IOC de valor ‘2’ registradas nas contas conta beis associadas a  conta 
corrente Domicí lio Banca rio. 

Para esclarecimentos sobre a aplicaça o desta regra, acessar o Anexo I e o 
Anexo II, item ‘Orientaço es acerca do item 2.3.3 – Abertura do Exercí cio 
(Domicí lio Banca rio por FR)’, ambos da NT TCE/PI nº 02/2019. 

2 

3.2.2 
O campo “Tipo Registro de Domicí lio Banca rio” e  obrigato rio para os 
lançamentos efetuados nas contas conta beis pertencentes ao grupo 
1.1.1.0.0.00.00 e 1.1.3.5.0.00.00. 

3 

3.2.3 

Os lançamentos que utilizarem os Tipos Registro de Domicí lio Banca rio: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 e 23 devem estar associados ao Tipo de Natureza 
do Lançamento: “1 – De bito” e ao Tipo de Lançamento Conta bil: “1 – 
Ordina rio”, exceto quando se tratarem de Estorno, situaça o na qual 
devem estar associados ao Tipo de Natureza do Lançamento: “2 – 
Cre dito” e ao Tipo de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno”. 

3 

3.2.4 

Os lançamentos que utilizarem os Tipos Registro de Domicí lio Banca rio: 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 devem estar 
associados ao Tipo de Natureza do Lançamento: “2 – Cre dito” e ao Tipo 
de Lançamento Conta bil: “1 – Ordina rio”, exceto quando se tratarem de 
Estorno, situaça o na qual devem estar associados ao Tipo de Natureza do 
Lançamento: “1 – De bito” e ao Tipo de Lançamento Conta bil: “2 – 
Estorno”. 

3 

3.2.7 

Nas contas conta beis pertencentes ao grupo 1.1.1.1.1.50.00, exceto na 
conta 1.1.1.1.1.50.02, somente podera o ser utilizados os Tipos Registro 
de Domicí lio Banca rio: 1, 22, 23, 24 e 25. 

OBS.: Os Tipos Registro de Domicí lio Banca rio: 23 e 25 somente podera o 
ser utilizados nas contas conta beis pertencentes ao grupo 1.1.1.1.1.50.00. 

3 

3.2.8 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.2.9 

Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, realizados em contas 
conta beis associadas a  conta corrente “Domicí lio Banca rio”, não podera  
ser utilizado o CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN 
TCE/PI nº 01/2021. 

3 
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3.4. Identificador de Receitas 

Regra Descrição Tipo 

3.4.3 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.4.4 
Não podera  ser utilizado o CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do 
Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.5. Receita a Arrecadar 

Regra Descrição Tipo 

3.5.1 

Para os lançamentos de abertura de exercí cio, o somato rio, por FR, dos 
lançamentos de previsa o de receita orçamenta ria deve coincidir com o 
somato rio dos lançamentos de dotaça o orçamenta ria. 

OBS.: Na o aplicada para Ca maras e RPPS. 

3 

3.5.2 No caso de Prefeituras e  obrigato rio ter informaço es preenchidas no me s. 3 

3.5.3 

Para os lançamentos de abertura de exercí cio, relativos aos valores a arrecadar 
por fonte de recursos, e  obrigato rio, para as Prefeituras, o registro, no mí nimo, 
das seguintes FRs: 
001 – Recursos Ordina rios; 
120 – Transfere ncia do Sala rio-Educaça o; 
122 – Transfere ncia de Recursos do PNAE; 
123 – Transfere ncia de Recursos do PNATE; 
213 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Estadual 
214 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal – BL Custeio 
215 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal – BL 
Investimento 
116 – Transfere ncias do FUNDEB – Impostos ou, cumulativamente, 112 – 
Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 70% e 113 – Transfere ncias do 
FUNDEB – Impostos 30%, 114 – Transfere ncias do FUNDEB 60%-
Complementaça o da Unia o e 115 – Transfere ncias do FUNDEB 40%-
Complementaça o da Unia o. 

3 

3.5.4 

Para controle dos Recursos do Fundeb o ente deve adotar uma, e somente 
uma, das seguintes opço es: 

    - Utilizar somente as FRs 116 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos), 117 
(Transfere ncias do FUNDEB – Complementaça o da Unia o – VAAF) e 129 
(Transfere ncias do FUNDEB - Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso 
o ente não pode usar as FRs 112, 113, 114, 115, 118 e 119; 

    - Utilizar somente as FRs 112 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 70%), 
113 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 30%), 114 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 115 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 118 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAT) e 119 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso o ente não 
pode usar as FRs 116, 117 e 129. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.5.7 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.5.8 
Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, relativos a  previsa o inicial ou 
atualizada na conta conta bil 6.2.1.1.0.00.00, sera  utilizado obrigatoriamente o 
CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.6. Previsa o/Arrecadaça o da Receita Orçamenta ria 

Regra Descrição Tipo 

3.6.1 
Na o sera o permitidos lançamentos de arrecadaça o de receita orçamenta ria na 
conta conta bil 6.2.1.2.0.00.00 cujo co digo de receita seja 9.9.9.0.00.1.1 
(Recursos Arrecadados em Exercí cios Anteriores – Principal). 

3 

3.6.2 

Para controle dos Recursos do Fundeb o ente deve adotar uma, e somente uma, 
das seguintes opço es: 

    - Utilizar somente as FRs 116 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos), 117 
(Transfere ncias do FUNDEB – Complementaça o da Unia o – VAAF) e 129 
(Transfere ncias do FUNDEB - Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso o 
ente não pode usar as FRs 112, 113, 114, 115, 118 e 119; 

    - Utilizar somente as FRs 112 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 70%), 
113 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 30%), 114 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 115 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 118 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAT) e 119 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso o ente não 
pode usar as FRs 116, 117 e 129. 

3 

3.6.3 

O registro da arrecadaça o do principal da receita orçamenta ria referente ao 
Repasse do FPM (1% Cota de Dezembro – EC nº 55/2007) deve ocorrer na 
compete ncia de Dezembro de cada exercí cio financeiro, contendo, no mí nimo, 
o lançamento da Regra 3.6.3.1 e indicar o co digo de receita orçamenta ria 
1.7.1.8.01.3.1. 

2 

 

3.6.3.1 Arrecadação da Receita Orçamentária – Cota 1% de Dezembro (EC nº 55/2007) 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 
1º 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 2 

 

Regra Descrição Tipo 

3.6.4 

O registro da arrecadaça o do principal da receita orçamenta ria referente ao 
Repasse do FPM (1% Cota de Julho – EC nº 84/2014) deve ocorrer na 
compete ncia de Julho de cada exercí cio financeiro, contendo, no mí nimo, o 
lançamento da Regra 3.6.4.1 e indicar o co digo de receita orçamenta ria 
1.7.1.8.01.4.1. 

2 

 

3.6.4.1 Arrecadação da Receita Orçamentária – Cota 1% de Julho (EC nº 84/2014) 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 
1º 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 2 
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Regra Descrição Tipo 

3.6.7 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.6.8 

Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, relativos a  previsa o inicial ou 
atualizada nas contas conta beis pertencentes aos grupos 5.2.1.0.0.00.00, sera  
utilizado obrigatoriamente o CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do 
Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.6.9 

Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, relativos a  execuça o da receita 
orçamenta ria nas contas conta beis pertencentes aos grupos 6.2.1.2.0.00.00 e 
6.2.1.3.0.00.00, não podera  ser utilizado o CF ‘0000’, conforme previsto na 
Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.7. Dotaça o Orçamenta ria 

Regra Descrição Tipo 

3.7.1 

A conta conta bil Cre dito Inicial (5.2.2.1.1.01.00) somente pode receber 
lançamentos no primeiro me s de prestaça o de contas da unidade, indicando o 
Tipo de Movimento Conta bil 1–Abertura do Exercício, e no me s de 
encerramento (M14), indicando o Tipo de Movimento Contábil 4–
Lançamentos de Encerramento (M14). 

3 

3.7.2 O valor deve ser maior ou igual a zero. 3 

3.7.4 
A Funça o 28 – Encargos Especiais somente podera  ser utilizada conjugada com 
suas Subfunço es tí picas: 841, 842, 843, 844, 845, 846 e 847 (Item 4.2.2.2, Parte 
I do MCASP 8ª Ediça o, pa gina 69).  

3 

3.7.5 
Na o sera o permitidas dotaço es associadas a s FRs 971, 972, 979 e 980, 
conforme Tabela 2 Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.7.8 

Para controle dos Recursos do Fundeb o ente deve adotar uma, e somente uma, 
das seguintes opço es: 

    - Utilizar somente as FRs 116 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos), 117 
(Transfere ncias do FUNDEB – Complementaça o da Unia o – VAAF) e 129 
(Transfere ncias do FUNDEB - Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso 
o ente não pode usar as FRs 112, 113, 114, 115, 118 e 119; 

    - Utilizar somente as FRs 112 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 70%), 
113 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 30%), 114 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 115 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 118 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAT) e 119 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso o ente não 
pode usar as FRs 116, 117 e 129. 

3 

3.7.9 
A UO associada ao Tipo “1 – Ca mara Municipal” somente podera  utilizar as 
Funço es “01 – Legislativa” e “28 – Encargos Especiais”. 

3 

3.7.10 
A UO associada ao Tipo “2 – Fundeb” somente podera  utilizar as Funço es “12 – 
Educaça o” e “28 – Encargos Especiais”, e as FRs 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119 ou 129, conforme Regra 3.7.8. 

3 
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3.7.11 
A UO associada ao Tipo “3 – Fundo Municipal de Sau de” ou “7 – Demais 
Unidades de Sau de, exceto Secretaria de Sau de” somente podera  utilizar as 
Funço es “10 – Sau de” e “28 – Encargos Especiais”. 

3 

3.7.12 
A UO associada ao Tipo “4 – RPPS Plano Previdencia rio” ou “5 – RPPS Plano 
Financeiro” somente podera  utilizar as Funço es “09 – Previde ncia Social”, “28 – 
Encargos Especiais” e “99 – Reserva do RPPS”. 

3 

3.7.13 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.7.14 

Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, relativos a  dotaça o inicial ou 
atualizada nas contas conta beis pertencentes aos grupos 5.2.2.1.1.00.00, 
6.2.2.1.1.00.00 e 6.2.2.1.2.00.00, sera  utilizado obrigatoriamente o CF ‘0000’, 
conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.8. Alteraça o da Dotaça o Orçamenta ria 

Regra Descrição Tipo 

3.8.1 
A contrapartida dos lançamentos efetuados nas contas conta beis vinculadas a  
conta corrente “Alteraça o da dotaça o orçamenta ria” (aplica vel apenas para o 
grupo 5.2.2.1.2.00.00) e  a conta conta bil Cre dito Disponí vel (6.2.2.1.1.00.00). 

3 

3.8.2 

Somente podera o ser registradas anulaço es ou reduço es de dotaço es 
orçamenta rias efetuadas nas contas conta beis 5.2.2.1.9.01.09, 5.2.2.1.9.02.09 e 
5.2.2.1.9.04.00 se houver, na conta conta bil Cre dito Disponí vel 
(6.2.2.1.1.00.00), dotaço es preexistentes e com saldo superior ou igual aos das 
respectivas dotaço es de anulaço es ou reduço es informadas. 

3 

3.8.3 
A Funça o “28 – Encargos Especiais” somente podera  ser utilizada conjugada 
com suas Subfunço es tí picas: 841, 842, 843, 844, 845, 846 e 847 (Item 4.2.2.2, 
Parte I do MCASP 8ª Ediça o, pa gina 69). 

3 

3.8.4 
Na o sera o permitidas alteraço es de dotaço es associadas a s FRs 971, 972, 979 
e 980, conforme Tabela 2 Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.8.5 

Os lançamentos de alteraça o orçamenta ria do tipo “1 – Ordina rio” cujo campo 
“tipo de alteraça o orçamenta ria” for 1, 2, 3 ou 4, somente sera o admitidos 
quando efetuados a de bito na conta conta bil 5.2.2.1.2.01.00 

OBS.: Regra na o aplica vel ao grupo 5.2.2.1.3.00.00. 

3 

3.8.6 

Os lançamentos de alteraça o orçamenta ria do tipo “1 – Ordina rio” cujo campo 
“tipo de alteraça o orçamenta ria” for 6, 7, 8 ou 9, somente sera o admitidos 
quando efetuados a de bito nas contas conta beis pertencentes ao grupo 
5.2.2.1.2.02.00. 

OBS.: Regra na o aplica vel ao grupo 5.2.2.1.3.00.00. 

3 

3.8.7 

Os lançamentos de alteraça o orçamenta ria do tipo “1 – Ordina rio” cujo campo 
“tipo de alteraça o orçamenta ria” for 10, somente sera o admitidos quando 
efetuados a de bito nas contas conta beis pertencentes ao grupo 5.2.2.1.2.03.00. 

OBS.: Regra na o aplica vel ao grupo 5.2.2.1.3.00.00. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.8.10 

Para controle dos Recursos do Fundeb o ente deve adotar uma, e somente 
uma, das seguintes opço es: 

    - Utilizar somente as FRs 116 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos), 117 
(Transfere ncias do FUNDEB – Complementaça o da Unia o – VAAF) e 129 
(Transfere ncias do FUNDEB - Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso 
o ente não pode usar as FRs 112, 113, 114, 115, 118 e 119; 

    - Utilizar somente as FRs 112 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 70%), 
113 (Transfere ncias do FUNDEB – Impostos 30%), 114 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 115 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAF), 118 (Transfere ncias do 
FUNDEB 70% – Complementaça o da Unia o – VAAT) e 119 (Transfere ncias do 
FUNDEB 30% – Complementaça o da Unia o – VAAT), neste caso o ente não 
pode usar as FRs 116, 117 e 129. 

3 

3.8.11 
A UO associada ao Tipo “1 – Ca mara Municipal” somente podera  utilizar as 
Funço es “01 – Legislativa” e “28 – Encargos Especiais”. 

3 

3.8.12 
A UO associada ao Tipo “2 – Fundeb” somente podera  utilizar as Funço es “12 – 
Educaça o” e “28 – Encargos Especiais”, e as FRs 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119 ou 129, conforme Regra 3.8.10. 

3 

3.8.13 
A UO associada ao Tipo “3 – Fundo Municipal de Sau de” ou “7 – Demais 
Unidades de Sau de, exceto Secretaria de Sau de” somente podera  utilizar as 
Funço es “10 – Sau de” e “28 – Encargos Especiais”. 

3 

3.8.14 
A UO associada ao Tipo “4 – RPPS Plano Previdencia rio” ou “5 – RPPS Plano 
Financeiro” somente podera  utilizar as Funço es “09 – Previde ncia Social”, “28 
– Encargos Especiais” e “99 – Reserva do RPPS”. 

3 

3.8.15 
As combinaço es entre as FRs e CFs somente podera o ocorrer conforme 
previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.8.16 

Para os lançamentos, a de bito ou a cre dito, relativos a  atualizaça o/alteraça o 
de dotaça o nas contas conta beis pertencentes aos grupos 5.2.2.1.2.00.00, 
5.2.2.1.3.00.00 e 5.2.2.1.9.00.00, sera  utilizado obrigatoriamente o CF ‘0000’, 
conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 
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3.9. Emissa o de Empenho 

Regra Descrição Tipo 

3.9.1 
Para os lançamentos relativos a  emissa o de empenho, sera o verificados 
obrigatoriamente o primeiro lançamento e o segundo ou terceiro lançamento, 
todos da regra 3.9.1.1. 

3 

 

3.9.1.1  Emissão de Empenho 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 5.2.2.9.2.01.01 
EMISSA O DE 
EMPENHOS 

6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 3 

2º 6.2.2.1.1.00.00 
CRE DITO 

DISPONI VEL 
6.2.2.1.3.01.00 

CRE DITO EMPENHADO A 
LIQUIDAR 

3 

3º 6.2.2.1.2.02.00 
CRE DITO 

PRE -EMPENHADO 
6.2.2.1.3.01.00 

CRE DITO EMPENHADO A 
LIQUIDAR 

3 
 

Regra Descrição Tipo 

3.9.2 
O empenho informado deve corresponder a um empenho do tipo: 1 – 
Ordinário, 2 – Estimativo ou 3 – Global na tabela de Empenhos. 

3 

3.10. Anulaça o de Empenho 

Regra Descrição Tipo 

3.10.1 
O empenho de anulaça o deve corresponder a um novo empenho e na o pode 
ter numeraça o igual a do empenho anulado. 

3 

3.10.2 
O empenho de anulaça o deve corresponder a um empenho do tipo: 4 – 
Anulação na tabela de Empenhos. 

3 

3.10.3 
A data do empenho de anulaça o deve estar dentro do me s de compete ncia e 
na o pode ser anterior a do empenho anulado. 

3 

3.10.4 
O valor da anulaça o não podera  ser superior ao valor empenhado deduzido do 
saldo das liquidaço es. 

3 

3.10.5 
Para os lançamentos relacionados a  anulaça o de empenho, o Tipo de 
Lançamento Conta bil deve ser preenchido com o valor 1 – Ordinário. 

3 

3.10.6 
Para os lançamentos relativos a  anulaça o de empenho, sera o verificados 
obrigatoriamente o primeiro ou o segundo lançamento, e o terceiro ou quarto 
lançamento, todos da regra 3.10.6.1. 

3 

 

3.10.6.1  Anulação de Empenho 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.9.2.01.01 
EMPENHOS A 
LIQUIDAR 

5.2.2.9.2.01.03 
(-) ANULAÇA O DE 

EMPENHOS 
3 

2º 6.2.2.9.2.01.01 
EMPENHOS A 
LIQUIDAR 

5.2.2.9.2.01.04 
(-) CANCEL. DE EMPENHO 
POR FALTA DE DISPON. 

CAIXA 
3 

3º 6.2.2.1.3.01.00 
CRE DITO 

EMPENHADO A 
LIQUIDAR 

6.2.2.1.2.02.00 CRE DITO PRE -EMPENHADO 3 

4º 6.2.2.1.3.01.00 
CRE DITO 

EMPENHADO A 
LIQUIDAR 

6.2.2.1.1.00.00 CRE DITO DISPONI VEL 3 
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Regra Descrição Tipo 

3.10.7 

Cada lançamento de anulaça o de empenho deve conter apenas 01 (um) 
conjunto dos itens da Regra 3.10.6.1, ou seja, devem estar contidos no mesmo 
nu mero do registro ou lançamento. Portanto, somente podera  ser anulado um 
empenho por lançamento de anulaça o. 

3 

3.10.8 

O empenho de anulaça o devera  conter os mesmos valores indicados nos 
seguintes campos do empenho anulado: “Co digo da unidade orçamenta ria”; 
“Co digo da funça o”; “Co digo da subfunça o”; “Co digo do programa”; “Co digo da 
aça o”; “Co digo da categoria econo mica”; “Co digo da natureza da despesa”; 
“Co digo da modalidade de aplicaça o”; “Co digo do elemento de despesa”; 
“Co digo do subelemento de despesa”; “Fonte de Recurso”; “Co digo de 
aplicaça o”; “Ano de emissa o do empenho”; “CPF / CNPJ do credor”; “Nu mero 
do Contrato TCE”, “Tipo de modalidade de licitaça o”; e “Nº do Procedimento 
licitato rio”. 

3 

3.10.9 

O empenho anulado identificado pelos campos “Co digo da unidade 
orçamenta ria do empenho anulado” e “Nu mero do empenho anulado” 
indicado entre as contas conta beis movimentadas a cre dito da Regra 3.10.6.1, 
devera  existir entre as contas conta beis movimentadas a de bito da Regra 
3.10.6.1 onde deve ser identificado pelos campos “Co digo da unidade 
orçamenta ria” e “Nu mero do empenho”. 

3 

3.11. Liquidaça o de Empenho 

Regra Descrição Tipo 

3.11.1 
Verificar a existe ncia do empenho utilizando nu mero e unidade orçamenta ria 
na conta corrente “Emissa o de Empenho” e conta conta bil 6.2.2.1.3.01.00. 

3 

3.11.2 
O valor deve ser maior que zero e o valor da liquidaça o somada com as 
liquidaço es ja  existentes deste empenho, descontados os estornos de 
liquidaça o, na o pode ultrapassar o valor do empenho. 

3 

3.11.3 
O valor do estorno de Liquidaça o de Empenho não podera  ser superior ao 
valor total de Liquidaça o de Empenho deduzido dos respectivos estornos. 

3 

3.11.4 

Os lançamentos de estornos de Liquidaça o de Empenho devem conter Tipo 
de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um 
lançamento de Liquidaça o de Empenho (Regra 3.11.5.1) e atrave s dos 
seguintes campos na conta conta bil 6.2.2.1.3.03.00: 

 - Co digo da unidade orçamenta ria; 
 - Nu mero do empenho; 
 - Nu mero da nota de liquidaça o. 

3 

3.11.5 
Para os lançamentos relativos a  liquidaça o de empenho, sera o verificados o 
primeiro e/ou o segundo lançamentos da regra 3.11.5.1. 

3 
 

3.11.5.1  Liquidação de Empenho 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.01.00 
CRE DITO 

EMPENHADO A 
LIQUIDAR 

6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

3 

2º 6.2.2.1.3.02.00 
CRE DITO 

EMPENHADO EM 
LIQUIDAÇA O 

6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.11.6 
Para os lançamentos relativos ao estorno de liquidaça o de empenho, sera o 
verificados o primeiro e/ou o segundo lançamentos da regra 3.11.6.1. 

3 
 

3.11.6.1  Estorno de Liquidação de Empenho 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

6.2.2.1.3.01.00 
CRE DITO EMPENHADO A 

LIQUIDAR 
3 

2º 6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

6.2.2.1.3.02.00 
CRE DITO EMPENHADO EM 

LIQUIDAÇA O 
3 

3.12. Pagamento de Empenho 

Regra Descrição Tipo 

3.12.1 

Verificar a existe ncia do empenho utilizando os campos “Nu mero do 
empenho”, “Co digo da Unidade Orçamenta ria” e “Nu mero da Nota de 
Liquidaça o” na conta corrente “Liquidaça o de Empenho” e conta conta bil 
6.2.2.1.3.03.00. 

3 

3.12.2 
A data do pagamento na o podera  ser anterior a s datas do empenho e da 
liquidaça o. 

3 

3.12.3 A data do pagamento na o podera  ser anterior a do lançamento conta bil. 2 

3.12.4 
O valor do pagamento na o podera  ser superior ao saldo liquidado (total de 
liquidaço es deduzidas dos seus estornos) deduzido do saldo dos pagamentos 
(pagamentos ja  realizados menos estornos de pagamentos). 

3 

3.12.5 

Os lançamentos de estornos de Pagamento de Empenho devem conter Tipo 
de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um 
lançamento de Pagamento de Empenho Liquidado (Regra 3.12.7.1) e atrave s 
dos seguintes campos na conta conta bil 6.2.2.1.3.04.00:  

 - Co digo da unidade orçamenta ria; 
 - Nu mero do empenho; 
             - Nu mero da nota de liquidaça o; 
 - Nu mero do documento de pagamento. 

3 

3.12.17 
O valor do Estorno de Pagamento de Empenho não podera  ser superior ao 
valor total de Pagamento de Empenho deduzido dos respectivos estornos. 

3 

3.12.6 

A codificaça o completa da FR (IOC+FR+CF) deve ser a mesma constante no 
empenho que esta  relacionado no pagamento, não sendo permitida a 
utilizaça o do CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I da IN 
TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.12.7 
Para os lançamentos relativos ao pagamento de empenho liquidado, sera  
verificado o lançamento da regra 3.12.7.1. 

3 
 

3.12.7.1  Pagamento de Empenho Liquidado 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

6.2.2.1.3.04.00 
CRE DITO EMPENHADO 

LIQUIDADO PAGO 
3 
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Regra Descrição Tipo 

3.12.8 
Para os lançamentos relativos ao estorno de pagamento de empenho 
liquidado, sera  verificado o lançamento da regra 3.12.8.1. 

3 
 

3.12.8.1  Estorno de Pagamento de Empenho Liquidado 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.04.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO PAGO 

6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

3 

 

3.12. Pagamento de Empenho – Retenço es (IPC 11) 

Regra Descrição Tipo 

3.12.9 

Considerando a possibilidade da adoça o, pelos entes municipais, das 
instruço es expedidas pela STN por meio da IPC 11 – Contabilizaça o de 
Retenço es, caso as Retenço es oriundas das despesas orçamenta rias sejam 
consideradas pagas entre a liquidaça o e o pagamento (orçamenta rios), a 
escrituraça o conta bil descrita na regra 3.12.11.1 sera  realizada quando do 
registro da respectiva retença o, e, para tanto, somente quando se referirem a 
Retenço es cujo Tipo de Origem possuir valor igual a “1 - Liquidaça o/ 
Pagamento Orçamenta rios (IPC 11/IPC 01-Item 21)”, os dados banca rios da 
conta corrente “Pagamento de Empenho” deverão ser preenchidos da 
seguinte forma: 

- Co digo do Banco: 999 
- Age ncia: 999999 
- Conta: 9999999999999 
- Tipo de conta banca ria: 9 

3 

3.12.10 

Os lançamentos de Estornos dos registros do pagamento da despesa 
orçamenta ria quanto ao valor retido, em decorre ncia da adoça o da IPC 11 – 
Contabilizaça o de Retenço es devem conter Tipo de Lançamento Conta bil: “2 
– Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um lançamento de “Registro 
do pagamento da despesa orçamentária quanto ao valor retido” (Regra 
3.12.11.1) e atrave s dos seguintes campos: 

Para a conta conta bil 6.2.2.1.3.03.00: 

  - Co digo da unidade orçamenta ria; 
   - Nu mero do empenho; 
  - Nu mero da nota de liquidaça o. 

Para a conta conta bil 6.2.2.1.3.04.00: 

 - Co digo da unidade orçamenta ria; 
   - Nu mero do empenho; 
  - Nu mero da nota de liquidaça o. 
             - Nu mero do Documento de Pagamento. 

3 

3.12.18 
O valor do Estorno de Pagamento de Empenho – Retenço es (IPC 11) não 
podera  ser superior ao valor total de Pagamento de Empenho – Retenço es 
(IPC 11) deduzido dos respectivos estornos. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.12.11 
Para os lançamentos relativos ao registro do pagamento da despesa 
orçamenta ria quanto ao valor retido, sera  verificado o lançamento da regra 
3.12.11.1. 

3 

 

3.12.11.1  Registro do pagamento da despesa orçamentária quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

6.2.2.1.3.04.00 
CRE DITO EMPENHADO 

LIQUIDADO PAGO 
3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.12.12 
Para os lançamentos relativos ao estorno do registro do pagamento da 
despesa orçamenta ria quanto ao valor retido, sera  verificado o lançamento 
da regra 3.12.12.1. 

3 

 

3.12.12.1  Estorno Registro do pagamento da despesa orçamentária quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.04.00 
CRE DITO EMPENHADO 

LIQUIDADO PAGO 
6.2.2.1.3.03.00 

CRE DITO EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

3 

3.12. Pagamento de Empenho – Retenço es (Recolhimento Efetivo) 

Regra Descrição Tipo 

3.12.13 

Considerando a possibilidade dos entes municipais efetuarem os registros 
das Retenço es oriundas das despesas orçamenta rias apenas em seu efetivo 
recolhimento, a escrituraça o conta bil descrita na regra 3.12.15.1 sera  
realizada quando do registro do seu efetivo recolhimento, e, para tanto, os 
dados banca rios da conta corrente “Pagamento de Empenho” não podera o 
ser preenchidos com os dados indicados na regra 3.12.9 e o Tipo de Origem 
da Retença o deve conter valor igual a “2 - Recolhimento efetivo da Retença o 
(Item 4.3.2, a, iii, do MCASP, 8ª Ediça o, p. 334 e 335)”. 

3 

3.12.14 

Os lançamentos de Estornos dos registros do pagamento da despesa 
orçamenta ria quanto ao valor retido, em decorre ncia da adoça o da 
contabilizaça o pelo efetivo recolhimento das Retenço es devem conter Tipo 
de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um 
lançamento de “Registro do pagamento da despesa orçamentária quanto 
ao valor retido” (Regra 3.12.15.1) e atrave s dos seguintes campos: 

 Para a conta conta bil 6.2.2.1.3.03.00: 

  - Co digo da unidade orçamenta ria; 
   - Nu mero do empenho; 
  - Nu mero da nota de liquidaça o. 

Para a conta conta bil 6.2.2.1.3.04.00: 

 - Co digo da unidade orçamenta ria; 
   - Nu mero do empenho; 
  - Nu mero da nota de liquidaça o. 
             - Nu mero do Documento de Pagamento. 

3 

3.12.19 
O valor do Estorno de Pagamento de Empenho – Retenço es (Recolhimento 
Efetivo) não podera  ser superior ao valor total de Pagamento de Empenho – 
Retenço es (Recolhimento Efetivo) deduzido dos respectivos estornos. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.12.15 
Para os lançamentos relativos ao registro do pagamento da despesa 
orçamenta ria quanto ao valor retido, sera  verificado o lançamento da regra 
3.12.15.1. 

3 

 

3.12.15.1  Registro do pagamento da despesa orçamentária quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

6.2.2.1.3.04.00 
CRE DITO EMPENHADO 

LIQUIDADO PAGO 
3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.12.16 
Para os lançamentos relativos ao estorno do registro do pagamento da 
despesa orçamenta ria quanto ao valor retido, sera  verificado o lançamento da 
regra 3.12.16.1. 

3 

 

3.12.16.1  
Estorno Registro do pagamento da despesa orçamentária quanto ao valor 

retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.04.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO PAGO 

6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

3 

3.13. Inscriça o de RP – Abertura do Exercí cio 

Regra Descrição Tipo 

3.13.1 

Para os lançamentos de abertura dos saldos relativos a  inscriça o de RP (Tipo 
de Movimento Conta bil: 1-Abertura do Exercício) referentes aos RPNP do 
exercí cio imediatamente anterior, sera o verificados obrigatoriamente o 
primeiro lançamento e o segundo e/ou o terceiro lançamentos, todos da regra 
3.13.1.1. 

3 

 

3.13.1.1  Inscrição de RPNP – Abertura do Exercício 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 5.3.1.1.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

INSCRITOS 
5.3.1.7.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
A LIQUIDAR 

3 

2º 6.3.1.7.1.00.00 
RP NA O PROCESSADOS A 
LIQUIDAR – INSCRIÇA O 

NO EXERCI CIO 
6.3.1.1.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
A LIQUIDAR 

3 

3º 6.3.1.7.2.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
EM LIQUIDAÇA O – 
INSCRIÇA O NO 
EXERCI CIO 

6.3.1.2.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

EM LIQUIDAÇA O 
3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.13.2 

Para os lançamentos de abertura dos saldos relativos a  inscriça o de RP (Tipo 
de Movimento Conta bil: 1-Abertura do Exercício) referentes aos RPP do 
exercí cio imediatamente anterior, sera o verificados obrigatoriamente o 
primeiro e o segundo lançamentos da regra 3.13.2.1. 

3 
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3.13.2.1  Inscrição de RPP – Abertura do Exercício 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 5.3.2.1.0.00.00 
RP PROCESSADOS – 

INSCRITOS 
5.3.2.7.0.00.00 

RP PROCESSADOS - 
INSCRIÇA O NO EXERCI CIO 

3 

2º 6.3.2.7.0.00.00 
RP PROCESSADOS – 

INSCRIÇA O NO 
EXERCI CIO 

6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.13.3 
Os saldos finais, em M01 (Tipo de Movimento Conta bil: 1-Abertura do 
Exercício), das contas conta beis 5.3.1.7.0.00.00, 5.3.2.7.0.00.00, 
6.3.1.7.1.00.00, 6.3.1.7.2.00.00 e 6.3.2.7.0.00.00 devem ser iguais a  zero. 

3 

3.13. Inscriça o de RP – Apuraça o e Inscriça o em M13 

Regra Descrição Tipo 

3.13.4 

Para os lançamentos relativos a  inscriça o de RP (Tipo de Movimento Conta bil: 
3-Lançamentos de Ajustes – M13) referentes aos RPNP do exercí cio 
corrente, sera o verificados obrigatoriamente o primeiro e o segundo 
lançamentos e/ou o terceiro e o quarto lançamentos, todos da regra 3.13.4.1. 

3 

 

3.13.4.1  Inscrição de RPNP – Apuração em M13 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.01.00 
CRE DITO 

EMPENHADO A 
LIQUIDAR 

6.2.2.1.3.05.00 
EMPENHOS A LIQUIDAR 
INSCRITOS EM RP NA O 

PROCESSADOS 
3 

2º 5.3.1.7.0.00.00 

RP NA O 
PROCESSADOS - 
INSCRIÇA O NO 
EXERCI CIO 

6.3.1.7.1.00.00 
RP NA O PROCESSADOS A 
LIQUIDAR- INSCRIÇA O NO 

EXERCI CIO 
3 

3º 6.2.2.1.3.02.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
EM LIQUIDAÇA O 

6.2.2.1.3.06.00 
EMPENHOS EM LIQUIDAÇA O 

INSCRITOS EM RP NA O 
PROCESSADOS 

3 

4º 5.3.1.7.0.00.00 

RP NA O 
PROCESSADOS - 
INSCRIÇA O NO 
EXERCI CIO 

6.3.1.7.2.00.00 
RP NA O PROCESSADOS EM 

LIQUIDAÇA O - INSCRIÇA O NO 
EXERCI CIO 

3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.13.5 

Para os lançamentos relativos a  inscriça o de RP (Tipo de Movimento Conta bil: 
3-Lançamentos de Ajustes – M13) referentes aos RPP do exercí cio corrente, 
sera o verificados obrigatoriamente o primeiro e o segundo lançamentos da 
regra 3.13.5.1. 

3 

 

3.13.5.1  Inscrição de RPP – Apuração em M13 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.2.2.1.3.03.00 
CRE DITO 

EMPENHADO 
LIQUIDADO A PAGAR 

6.2.2.1.3.07.00 
EMPENHOS LIQUIDADOS 

INSCRITOS EM RP 
PROCESSADOS 

3 

2º 5.3.2.7.0.00.00 
RP PROCESSADOS - 
INSCRIÇA O NO 
EXERCI CIO 

6.3.2.7.0.00.00 
RP PROCESSADOS - 

INSCRIÇA O NO EXERCI CIO 
3 
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Regra Descrição Tipo 

3.13.6 

Os RPs que possuí rem indicaça o de Tipo: 2 – Restos a Pagar Não 
Processados ou 3 – Restos a Pagar em Liquidação, somente podera o ser 
escriturados nas contas conta beis pertencentes aos grupos 5.3.1.0.0.00.00 e 
6.3.1.0.0.00.00 (aplica vel a todas as compete ncias). 

3 

3.13.7 
Os RPs que possuí rem indicaça o de Tipo: 1 – Restos a Pagar Processados, 
somente podera o ser escriturados nas contas conta beis pertencentes aos 
grupos 5.3.2.0.0.00.00 e 6.3.2.0.0.00.00 (aplica vel a todas as compete ncias). 

3 

3.13. Inscriça o de RP – Abertura do Exercí cio e Apuraça o/Inscriça o em M13 

Regra Descrição Tipo 

3.13.8 

O campo “Nu mero da Nota de Liquidaça o” e  de preenchimento obrigato rio 
quando o Tipo de Resto a Pagar tiver valor igual “1”, devendo, ainda, 
corresponder a um nu mero va lido e existente no Ano de Emissa o do Empenho 
na Conta Corrente Liquidaça o de Empenho (conta conta bil 6.2.2.1.3.03.00) ou 
nos exercí cios seguintes ao da emissa o empenho na Conta Corrente 
Liquidaça o de RP (conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00). 

OBS.: Aplica vel a todos os Tipos de Movimentos Conta beis. 

3 

3.13.9 

O campo “Nu mero da Nota de Liquidaça o” não deve ser preenchido quando o 
Tipo de Resto a Pagar tiver valor igual “2” ou “3”. 

OBS.: Aplica vel a todos os Tipos de Movimentos Conta beis. 

3 

3.13.10 

As contas conta beis 5.3.1.7.0.00.00, 5.3.2.7.0.00.00, 6.3.1.7.1.00.00, 
6.3.1.7.2.00.00 e 6.3.2.7.0.00.00 somente podera o receber lançamentos nos 
Tipos de Movimento Conta bil: 1 - Abertura do Exercí cio (para abertura do 
exercí cio) e 3 - Lançamentos de Ajustes (M13) (para inscriça o de RP do 
exercí cio corrente). 

3 

3.14. Cancelamento de RP 

Regra Descrição Tipo 

3.14.1 

Verificar a existe ncia do RP utilizando ano, nu mero e unidade orçamenta ria na 
conta corrente “Inscriça o de RP” (contas conta beis 5.3.2.1.0.00.00 - RP 
Processados Inscritos, 5.3.1.1.0.00.00 - RP Na o Processados Inscritos, 
5.3.2.2.0.00.00 - RP Processados - Exercí cios Anteriores e/ou 5.3.1.2.0.00.00 - 
RP Na o Processados - Exercí cios Anteriores). 

3 

3.14.2 

O valor do Cancelamento de RPNP (contas conta beis 6.3.1.9.1.00.00 e 
6.3.1.9.9.00.00) na o pode ser superior ao saldo de RPs resultante da seguinte 
equaça o: 

Valor RPNP a Liquidar – (Valor RPNP Liquidados a Pagar – Estorno de RPNP 
Liquidados a Pagar) – (Valor RPNP Pagos – Estornos de RPNP Pagos). 

3 

3.14.3 

O valor do Cancelamento de RPP (contas conta beis 6.3.2.9.1.00.00 e 
6.3.2.9.9.00.00) na o pode ser superior ao saldo de RPs resultante da seguinte 
equaça o: 

Valor RPP a Pagar – (Valor RPP Pagos – Estorno de RPP Pagos). 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.14.4 

O campo “Nu mero da Nota de Liquidaça o” e  de preenchimento obrigato rio 
quando o Tipo de Resto a Pagar tiver valor igual “1”, devendo, ainda, 
corresponder a um nu mero va lido e existente na conta corrente Inscriça o de 
RP para o respectivo RP. 

3 

3.14.5 
O campo “Nu mero da Nota de Liquidaça o” não deve ser preenchido quando o 
Tipo de Resto a Pagar tiver valor igual “2” ou “3”, exceto para os casos 
previstos na Regra 3.14.6. 

3 

3.14.6 

O campo “Nu mero da Nota de Liquidaça o” e  de preenchimento obrigato rio 
quando o Tipo de Resto a Pagar tiver valor igual “2” ou “3”, devendo, ainda, 
corresponder a um nu mero va lido e existente na conta corrente “Liquidaça o 
de RP” para o respectivo RP. 

3 

3.15. Liquidaça o de RP 

Regra Descrição Tipo 

3.15.1 

Verificar a existe ncia do RP utilizando ano, nu mero e unidade orçamenta ria na 
conta corrente “Inscriça o de RP” (conta conta bil 6.3.1.1.0.00.00 - RP Na o 
Processados a Liquidar e/ou 6.3.1.2.0.00.00 - RP Na o Processados Em 
Liquidaça o). 

3 

3.15.2 

Os lançamentos de Estornos de Liquidaça o de RP devem conter Tipo de 
Lançamento Conta bil: “2 – Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um 
lançamento de Liquidaça o de RPNP (Regra 3.15.3.1) e atrave s dos seguintes 
campos na conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00: 

  - Co digo da unidade orçamenta ria; 
  - Ano de emissa o do Empenho; 
  - Nu mero do empenho; 
  - Tipo de resto a pagar; 
  - Nu mero da nota de liquidaça o. 

3 

3.15.5 
O valor do Estorno de Liquidaça o de RP não podera  ser superior ao valor 
total de Liquidaço es de RP deduzido dos respectivos estornos. 

3 

3.15.3 
Para os lançamentos relativos a  Liquidaça o de RP, sera o verificados o primeiro 
e/ou o segundo lançamentos da regra 3.15.3.1. 

3 
 

3.15.3.1  Liquidação de RPNP 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.2.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

EM LIQUIDAÇA O 
6.3.1.3.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

3 

2º 6.3.1.1.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

A LIQUIDAR 
6.3.1.3.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

3 
 

Regra Descrição Tipo 

3.15.4 
Para os lançamentos relativos a  Estorno de Liquidaça o de RP, sera o 
verificados o primeiro e/ou o segundo lançamentos da regra 3.15.4.1. 

3 
 

3.15.4.1  Estorno de Liquidação de RPP 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.3.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

6.3.1.2.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

EM LIQUIDAÇA O 
3 

2º 6.3.1.3.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

6.3.1.1.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS A 

LIQUIDAR 
3 
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3.16. Pagamento de RP 

Regra Descrição Tipo 

3.16.1 

Verificar a existe ncia do RP utilizando os campos “Nu mero do empenho”, “Ano 
de emissa o do empenho”, “Co digo da Unidade Orçamenta ria” e “Nu mero da 
Nota de Liquidaça o” nas contas correntes “Inscriça o de RP” (conta conta bil 
6.3.2.1.0.00.00 - RP Processados a Pagar) ou “Liquidaça o de RP” (conta 
conta bil 6.3.1.3.0.00.00 - RP Na o Processados Liquidados a Pagar). 

3 

3.16.2 

O valor do Pagamento de RPNP (conta conta bil 6.3.1.4.0.00.00) na o pode ser 
superior ao saldo de RPNP Liquidados a Pagar (conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00) 
resultante da seguinte equaça o: 

(Valor RPNP Liquidados a Pagar – Estorno de RPNP Liquidados a Pagar) – 
(Valor RPNP Pagos – Estornos de RPNP Pagos). 

3 

3.16.3 

O valor do Pagamento de RPP (conta conta bil 6.3.2.2.0.00.00) na o pode ser 
superior ao saldo de RPP a Pagar (conta conta bil 6.3.2.1.0.00.00) resultante da 
seguinte equaça o: 

Valor RPP a Pagar – (Valor RPP Pagos – Estornos de RPP Pagos). 

3 

3.16.4 

Os lançamentos de Estornos de Pagamento de RP devem conter Tipo de 
Lançamento Conta bil: “2 – Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um 
lançamento de Pagamento de RPNP (Regra 3.16.5.1) ou Pagamento de RPP 
(Regra 3.1.6.5.2) e atrave s dos seguintes campos nas contas conta beis 
6.3.1.4.0.00.00 (Pagamento de RPNP) ou 6.3.2.2.0.00.00 (Pagamento de RPP): 

 - Co digo da unidade orçamenta ria; 
 - Ano de emissa o do Empenho; 
 - Nu mero do empenho; 
 - Tipo de resto a pagar; 
 - Nu mero da nota de liquidaça o; 
 - Nu mero do documento de pagamento. 

3 

3.16.17 
O valor do Estorno de Pagamento de RP não podera  ser superior ao valor 
total de Pagamentos de RP deduzido dos respectivos estornos. 

3 

3.16.5 
Para os lançamentos relativos ao Pagamento de RP, sera o verificados os 
lançamentos das regras 3.16.5.1 ou 3.16.5.2. 

3 
 

3.16.5.1  Pagamento de RPNP 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.3.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

6.3.1.4.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

PAGOS 
3 

 

3.16.5.2  Pagamento de RPP 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.2.1.0.00.00 
RP PROCESSADOS A 

PAGAR 
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 3 
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Regra Descrição Tipo 

3.16.6 
Para os lançamentos relativos ao estorno de Pagamento de RP, sera o 
verificados os lançamentos das regras 3.16.6.1 ou 3.16.6.2. 

3 
 

3.16.6.1 Estorno de Pagamento de RPNP 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.4.0.00.00 
RP NA O 

PROCESSADOS PAGOS 
6.3.1.3.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

3 
 

3.16.6.2  Estorno de Pagamento de RPP 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.2.2.0.00.00 
RP PROCESSADOS 

PAGOS 
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 3 

 

Regra Descrição Tipo 
3.16.7 A data do pagamento na o podera  ser anterior a do lançamento conta bil. 2 

3.16.8 

A codificaça o completa da FR (IOC+FR+CF) deve ser a mesma constante no 
empenho de RP que esta  relacionado no pagamento do RP, não sendo 
permitida a utilizaça o do CF ‘0000’, conforme previsto na Tabela 3 do Anexo I 
da IN TCE/PI nº 01/2021. 

3 

3.16. Pagamento de RP – Retenço es (IPC 01 – Item 21) 

Regra Descrição Tipo 

3.16.9 

Considerando a possibilidade da adoça o, pelos entes municipais, das 
instruço es expedidas pela STN por meio da IPC 01 – Transfere ncia de Saldos 
Conta beis e Controle de Restos a Pagar (Item 21), caso as Retenço es oriundas 
dos RPs sejam consideradas pagas entre a liquidaça o e o pagamento dos 
referidos Restos a Pagar, a escrituraça o conta bil descrita na regra 3.16.11.1 
sera  realizada quando do registro da respectiva retença o, e, para tanto, 
somente quando se referirem a Retenço es cujo Tipo de Origem possuir valor 
igual a “1 - Liquidaça o/ Pagamento Orçamenta rios (IPC 11/IPC 01-Item 21)”, 
os dados banca rios da conta corrente “Pagamento de RP” deverão ser 
preenchidos da seguinte forma: 

- Co digo do Banco: 999 
- Age ncia: 999999 
- Conta: 9999999999999 
- Tipo de conta banca ria: 9 

3 
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Regra Descrição Tipo 

3.16.10 

Os lançamentos de Estornos do registro do pagamento de RPNP quanto ao 
valor retido devem conter Tipo de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno” e, 
ainda, devem ser relacionados a um lançamento de “Registro do Pagamento 
de RPNP quanto ao valor retido” (Regra 3.16.11.1) e atrave s dos seguintes 
campos: 

Para a conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00: 

- Co digo da unidade orçamenta ria; 
- Ano de emissa o do Empenho; 
- Nu mero do empenho; 
- Tipo de resto a pagar; 
- Nu mero da nota de liquidaça o. 

Para a conta conta bil 6.3.1.4.0.00.00: 

- Co digo da unidade orçamenta ria; 
- Ano de emissa o do Empenho; 
- Nu mero do empenho; 
- Tipo de resto a pagar; 
- Nu mero da nota de liquidaça o; 
- Nu mero do Documento de Pagamento. 

3 

3.16.18 
O valor do Estorno de Pagamento de RP – Retenço es (IPC 01 – Item) não 
podera  ser superior ao valor total de Pagamento de RP – Retenço es (IPC 01 – 
Item) deduzido dos respectivos estornos. 

3 

3.16.11 
Para os lançamentos relativos ao registro do Pagamento de RPNP quanto ao 
valor retido, sera  verificado o lançamento da regra 3.16.11.1. 

3 
 

3.16.11.1  Registro do pagamento de RPNP quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.3.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

6.3.1.4.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

PAGOS 
3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.16.12 
Para os lançamentos relativos ao Estorno do registro do Pagamento de RPNP 
quanto ao valor retido, sera  verificado o lançamento da regra 3.16.12.1. 

3 
 

3.16.12.1  Estorno do Registro do Pagamento de RPNP quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.4.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

PAGOS 
6.3.1.3.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

3 
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3.16. Pagamento de RP – Retenço es (Recolhimento Efetivo) 

Regra Descrição Tipo 

3.16.13 

Considerando a possibilidade dos entes municipais efetuarem os registros 
das Retenço es oriundas dos RPNP em seu efetivo recolhimento, a 
escrituraça o conta bil descrita na regra 3.16.15.1 sera  realizada quando do 
registro do seu efetivo recolhimento, e, para tanto, os dados banca rios da 
conta corrente “Pagamento de RP” não podera o ser preenchidos com os 
dados indicados na regra 3.16.9 e o Tipo de Origem da Retença o deve conter 
valor igual a “2 - Recolhimento efetivo da Retença o (Item 4.3.2, a, iii, do 
MCASP, 8ª Ediça o, p. 334 e 335)”. 

3 

3.16.14 

Os lançamentos de Estornos dos registros do pagamento de RPNP quanto ao 
valor retido, em decorre ncia da adoça o da contabilizaça o pelo efetivo 
recolhimento das Retenço es, devem conter Tipo de Lançamento Conta bil: “2 
– Estorno” e, ainda, devem ser relacionados a um lançamento de “Registro 
do pagamento de RPNP quanto ao valor retido” (Regra 3.16.15.1) e 
atrave s dos seguintes campos: 

Para a conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00: 

- Co digo da unidade orçamenta ria; 
- Ano de emissa o do Empenho; 
- Nu mero do empenho; 
- Tipo de resto a pagar; 
- Nu mero da nota de liquidaça o. 

Para a conta conta bil 6.3.1.4.0.00.00: 

- Co digo da unidade orçamenta ria; 
- Ano de emissa o do Empenho; 
- Nu mero do empenho; 
- Tipo de resto a pagar; 
- Nu mero da nota de liquidaça o; 

         - Nu mero do Documento de Pagamento. 

3 

3.16.19 
O valor do Estorno de Pagamento de RP – Retenço es (Recolhimento Efetivo) 
na o podera  ser superior ao valor total de Pagamento de RP – Retenço es 
(Recolhimento Efetivo) deduzido dos respectivos estornos. 

3 

3.16.15 
Para os lançamentos relativos ao registro do Pagamento de RPNP quanto ao 
valor retido, sera  verificado o lançamento da regra 3.16.15.1. 

3 
 

3.16.15.1  Registro do Pagamento de RPNP quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.3.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

6.3.1.4.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

PAGOS 
3 

 

Regra Descrição Tipo 

3.16.16 
Para os lançamentos relativos ao estorno do registro do Pagamento de RPNP 
quanto ao valor retido, sera  verificado o lançamento da regra 3.16.16.1. 

3 
 

3.16.16.1  Estorno Registro do Pagamento de RPNP quanto ao valor retido 
 

Lan. Débito Crédito Tipo 

1º 6.3.1.4.0.00.00 
RP NA O PROCESSADOS 

PAGOS 
6.3.1.3.0.00.00 

RP NA O PROCESSADOS 
LIQUIDADOS A PAGAR 

3 
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3.18. O rga o Recebedor 

Regra Descrição Tipo 

3.18.1 
O co digo da UO Recebedora na o pode ser igual ao co digo da UO indicada no 
lançamento conta bil. 

3 

3.19. O rga o Concessor 

Regra Descrição Tipo 

3.19.1 
O co digo da UO Concessora na o pode ser igual ao co digo da UO indicada no 
lançamento conta bil. 

3 

3.20. Compete ncia 

Regra Descrição Tipo 

3.20.1 

Os campos “Nu mero do empenho”, “Ano de emissa o do empenho”, “Co digo da 
Unidade Orçamenta ria” e “Nu mero da Nota de Liquidaça o” sa o obrigato rios 
para os lançamentos efetuados nas contas conta beis pertencentes aos grupos 
2.1.8.8.1.01.00, 2.1.8.8.2.01.00 e 2.2.8.8.1.01.00, devendo, ainda, 
corresponderem a nu meros va lidos e existentes no Ano de Emissa o do 
Empenho na Conta Corrente Liquidaça o de Empenho (conta conta bil 
6.2.2.1.3.03.00) ou nos exercí cios seguintes ao da emissa o empenho na Conta 
Corrente Liquidaça o de RP (conta conta bil 6.3.1.3.0.00.00). 

OBS.: Esta regra sera  aplicada somente para os empenhos com Ano de emissa o 
a partir de 2019. 

3 

3.20.3 

Os lançamentos que utilizarem o Tipo Registro de Consignaço es “2” devem 
estar associados ao Tipo de Natureza do Lançamento: “2 – Cre dito” e ao Tipo 
de Lançamento Conta bil: “1 – Ordina rio”, exceto quando se tratarem de 
Estorno, situaça o na qual devem estar associados ao Tipo de Natureza do 
Lançamento: “1 – De bito” e ao Tipo de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno”. 

3 

3.20.4 

Os lançamentos que utilizarem os Tipos Registro de Consignaço es: 3, 4, 5, 6 e 
7 devem estar associados ao Tipo de Natureza do Lançamento: “1 – De bito” e 
ao Tipo de Lançamento Conta bil: “1 – Ordina rio”, exceto quando se tratarem 
de Estorno, situaça o na qual devem estar associados ao Tipo de Natureza do 
Lançamento: “2 – Cre dito” e ao Tipo de Lançamento Conta bil: “2 – Estorno”. 

3 

3.20.5 
Não sera o permitidos lançamentos associados ao Tipo Registro de 
Consignaço es “9 – Na o se aplica” nas contas conta beis pertencentes aos 
grupos 2.1.8.8.1.01.00, 2.1.8.8.2.01.00 e 2.2.8.8.1.01.00. 

3 

3.20.6 
Os lançamentos efetuados nas contas conta beis não pertencentes aos grupos 
2.1.8.8.1.01.00, 2.1.8.8.2.01.00 e 2.2.8.8.1.01.00 devera o estar associados 
somente ao Tipo Registro de Consignaço es “9 – Na o se aplica”. 

3 
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4. Lançamentos Contábeis 

4.1. Lançamento Conta bil 

Regra Descrição Tipo 
4.1.1 A data e  obrigato ria e deve estar no me s de compete ncia. 3 
4.1.2 Devem existir lançamentos informados no me s. 3 
4.1.3 Devem existir, no mí nimo, um cre dito e um de bito. 3 

4.1.4 
Para que os lançamentos de estornos sejam processados de forma correta, o 
campo Tipo de Lançamento Conta bil deve ser preenchido com o tipo 2 – 
Estorno. 

3 

4.1.5 
As contas conta beis sera o encerradas atrave s de lançamentos de encerramento 
realizados de acordo a indicaça o constante na coluna “Encerramento” do 
PCASP. 

3 

4.2. Itens do Lançamento Conta bil 

Regra Descrição Tipo 
4.2.1 O campo valor deve ser maior que zero. 3 
4.2.2 Na o sera o aceitos lançamentos nas contas na o escritura veis do PCASP. 3 

4.2.3 
Os saldos das contas conta beis devera o obedecer a  coluna natureza do saldo do 
PCASP. 

2 

4.2.4 

Os lançamentos de ajustes para encerramento do exercí cio e registros de RP 
devera o ocorrer nos movimentos previstos na compete ncia M13 e os de 
encerramento (zeramento das contas) na compete ncia M14, de acordo com a NT 
TCE/PI nº 02/2019. 

3 

4.2.5 

O somato rio de itens de de bito deve ser igual ao somato rio de itens de cre dito no 
mesmo lançamento conta bil para as contas das seguintes classes:       
 - Patrimonial – 1 a 4;        
 - Orçamenta ria – 5 e 6; 
 - Controle – 7 e 8. 

3 

4.2.6 

Uma conta marcada com o atributo ‘P’ pertencente aos grupos 2.1.0.0.0.00.00 ou 
2.2.0.0.0.00.00 na o deve ser movimentada em contrapartida com as contas de 
caixa e equivalentes de caixa (contas 1.1.1.1.0.00.00, 1.1.1.2.0.00.00, 
1.1.3.5.0.00.00). 
OBS.: Esta regra na o se aplica aos: 
             - Grupo 2.3.0.0.0.00.00 (Patrimo nio Lí quido); 
             - Classes 3 e 4 (VPD e VPA); 
             - Classes 5 e 6 (Controles da Aprov. e Exec. do Plan. e Orçamento); 
             - Classes 7 e 8 (Controles Devedores e Controles Credores). 

2 

4.2.7 
O atributo supera vit financeiro e  obrigato rio para as contas conta beis 
pertencentes a s Classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo), exceto para as contas do grupo 
2.3.0.0.0.00.00 (Patrimo nio Lí quido). 

3 

4.2.8 
O indicador da dí vida consolidada e  obrigato rio para as contas conta beis 
pertencentes a  Classe 2 (Passivo), exceto para as contas do grupo 2.3.0.0.0.00.00 
(Patrimo nio Lí quido). (Item 3.3.2.2, Parte IV do MCASP 8ª Ediça o, pa gina 390). 

3 

4.2.9 
Os lançamentos conta beis nos grupos 1.0.0.0.0.00.00, 2.1.0.0.0.00.00 e 
2.2.0.0.0.00.00 devera o obedecer a  coluna “Atributo Supera vit Financeiro” do 
PCASP. 

2 
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8. Outras Validações 

8.1. Contas Correntes “O rga o Concessor” e “O rga o Recebedor” 

Regra Descrição Tipo 

8.1.1 

As contas conta beis a seguir devem apresentar valores coincidentes em M13: 

3.5.1.1.2.01.00 = 4.5.1.1.2.01.00 
3.5.1.1.2.02.00 = 4.5.1.1.2.02.00 
3.5.1.1.2.04.00 = 4.5.1.1.2.04.00 

2 

8.2. Saldo do Exercí cio Anterior 

Regra Descrição Tipo 

8.2.1 

Os valores dos lançamentos de abertura das contas das Classes 1 (Ativo) e 2 
(Passivo e Patrimo nio Lí quido) devem ser iguais aos saldos informados na 
prestaça o de contas referente ao M14 do ano imediatamente anterior, exceto 
para as contas do grupo 2.3.7.0.0.00.00. 

2 

8.3. Limite de Caixa 

Regra Descrição Tipo 

8.3.1 
Os pagamentos realizados pelo caixa (espe cie) sa o limitados a R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais, por credor. (IN TCE nº 07/2019, art. 53, Para grafo 
u nico e alteraço es posteriores). 

2 
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8.4. Confere ncias de Saldos Conta beis 

A seguir sa o apresentadas regras de validaço es constituí das de tabelas para confere ncias 
dos saldos das contas conta beis visando a  conformidade das informaço es geradas e 
transmitidas atrave s do sistema SAGRES-Conta bil, prevenindo, inclusive, possí veis 
inconsiste ncias conta beis no encerramento anual. 

Informa-se que estas confere ncias de saldos sa o aplicadas mensalmente, inclusive nos 
movimentos de abertura do exercí cio, M13 e M14. 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

5.2.0.0.0.00.00 6.2.0.0.0.00.00 
5.2.1.0.0.00.00 6.2.1.0.0.00.00 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

5.2.1.1.0.00.00 6.2.1.1.0.00.00 
5.2.1.2.0.00.00 6.2.1.2.0.00.00 

- 6.2.1.3.0.00.00 
 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

5.2.2.0.0.00.00 6.2.2.0.0.00.00 
5.2.2.1.0.00.00 6.2.2.1.0.00.00 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

5.2.2.1.1.00.00 6.2.2.1.1.00.00 
5.2.2.1.2.00.00 6.2.2.1.2.00.00 

5.2.2.1.9.00.00 6.2.2.1.3.00.00 
 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

5.3.0.0.0.00.00 6.3.0.0.0.00.00 
5.3.1.0.0.00.00 6.3.1.0.0.00.00 

5.3.2.0.0.00.00 6.3.2.0.0.00.00 
5.3.1.7.0.00.00 6.3.1.7.0.00.00 
5.3.2.7.0.00.00 6.3.2.7.0.00.00 

  
  

Regra Descrição Tipo 

8.4.1 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis do Orçamento 
Aprovado e de Restos a Pagar. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 
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Regra Descrição Tipo 

8.4.2 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Garantias e 
Contragarantias Recebidas. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.1.1.0.00.00 8.1.1.1.0.00.00 
7.1.1.1.1.00.00 8.1.1.1.1.00.00 

7.1.1.1.1.01.00 8.1.1.1.1.01.00 
7.1.1.1.1.02.00 8.1.1.1.1.02.00 
7.1.1.1.1.03.00 8.1.1.1.1.03.00 
7.1.1.1.1.04.00 8.1.1.1.1.04.00 

 

Regra Descrição Tipo 

8.4.3 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Direitos e 
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.1.2.0.00.00 8.1.1.2.0.00.00 
7.1.1.2.1.00.00 8.1.1.2.1.00.00 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.1.2.1.01.00 8.1.1.2.1.01.01 

- 8.1.1.2.1.01.02 
- 8.1.1.2.1.01.03 

- 8.1.1.2.1.01.04 
- 8.1.1.2.1.01.05 
- 8.1.1.2.1.01.06 
- 8.1.1.2.1.01.07 
- 8.1.1.2.1.01.08 
- 8.1.1.2.1.01.09 
- 8.1.1.2.1.01.10 
- 8.1.1.2.1.01.11 
- 8.1.1.2.1.01.12 
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Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.1.2.1.02.00 8.1.1.2.1.02.01 

- 8.1.1.2.1.02.02 
- 8.1.1.2.1.02.03 

- 8.1.1.2.1.02.04 
- 8.1.1.2.1.02.05 
- 8.1.1.2.1.02.06 
- 8.1.1.2.1.02.07 
- 8.1.1.2.1.02.08 
- 8.1.1.2.1.02.09 
- 8.1.1.2.1.02.10 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.1.2.1.99.00 8.1.1.2.1.99.01 

- 8.1.1.2.1.99.02 
- 8.1.1.2.1.99.03 

- 8.1.1.2.1.99.04 
- 8.1.1.2.1.99.05 
- 8.1.1.2.1.99.06 
- 8.1.1.2.1.99.07 
- 8.1.1.2.1.99.08 
- 8.1.1.2.1.99.09 
- 8.1.1.2.1.99.10 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.2.2.0.00.00 8.1.2.2.0.00.00 
7.1.2.2.1.00.00 8.1.2.2.1.00.00 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.2.2.1.01.00 8.1.2.2.1.01.01 

- 8.1.2.2.1.01.02 
- 8.1.2.2.1.01.03 

- 8.1.2.2.1.01.04 
- 8.1.2.2.1.01.05 
- 8.1.2.2.1.01.06 
- 8.1.2.2.1.01.07 
- 8.1.2.2.1.01.08 
- 8.1.2.2.1.01.09 
- 8.1.2.2.1.01.10 
- 8.1.2.2.1.01.11 
- 8.1.2.2.1.01.12 
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Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.2.2.1.02.00 8.1.2.2.1.02.01 

- 8.1.2.2.1.02.02 
- 8.1.2.2.1.02.03 

- 8.1.2.2.1.02.04 
- 8.1.2.2.1.02.05 
- 8.1.2.2.1.02.06 
- 8.1.2.2.1.02.07 
- 8.1.2.2.1.02.08 
- 8.1.2.2.1.02.09 
- 8.1.2.2.1.02.10 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.2.2.1.99.00 8.1.2.2.1.99.01 

- 8.1.2.2.1.99.02 
- 8.1.2.2.1.99.03 

- 8.1.2.2.1.99.04 
- 8.1.2.2.1.99.05 
- 8.1.2.2.1.99.06 
- 8.1.2.2.1.99.07 
- 8.1.2.2.1.99.08 
- 8.1.2.2.1.99.09 
- 8.1.2.2.1.99.10 

 

Regra Descrição Tipo 

8.4.4 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Controle de 
Direitos Contratuais. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.1.3.1.00.00 8.1.1.3.1.00.00 
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Regra Descrição Tipo 

8.4.5 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Garantias e 
Contragarantias Concedidas. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.2.1.1.00.00 8.1.2.1.1.00.00 
7.1.2.1.1.01.00 8.1.2.1.1.01.00 
7.1.2.1.1.02.00 8.1.2.1.1.02.00 
7.1.2.1.1.03.00 8.1.2.1.1.03.00 
7.1.2.1.1.04.00 8.1.2.1.1.04.00 

 
Regra Descrição Tipo 

8.4.6 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Controle de 
Obrigações Contratuais. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.1.2.3.1.00.00 8.1.2.3.1.00.00 
 

Regra Descrição Tipo 

8.4.7 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Controle de 
Disponibilidade por Destinação de Recursos – DDR. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.2.1.1.0.00.00 8.2.1.1.1.00.00 
- 8.2.1.1.2.00.00 
- 8.2.1.1.3.00.00 
- 8.2.1.1.4.00.00 
- 8.2.1.1.5.00.00 
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Regra Descrição Tipo 

8.4.8 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Inscrição de 
Créditos em Dívida Ativa. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.3.1.0.0.00.00 8.3.1.0.0.00.00 
7.3.2.0.0.00.00 8.3.2.0.0.00.00 

 
Regra Descrição Tipo 

8.4.9 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Consórcios 
Públicos. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.5.0.0.0.00.00 8.5.0.0.0.00.00 
 

Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.5.2.0.0.00.00 8.5.2.1.0.00.00 
- 8.5.2.2.0.00.00 
- 8.5.2.3.0.00.00 
- 8.5.2.4.0.00.00 
- 8.5.2.5.0.00.00 
- 8.5.2.6.0.00.00 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.5.3.0.0.00.00 8.5.3.1.0.00.00 
- 8.5.3.2.0.00.00 
- 8.5.3.3.0.00.00 
- 8.5.3.4.0.00.00 
- 8.5.3.5.0.00.00 
- 8.5.3.6.0.00.00 
- 8.5.3.7.0.00.00 
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Regra Descrição Tipo 

8.4.10 

Tabelas para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Controle de 
Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Contas de Registro Inicial Contas de Execução 

7.9.1.2.1.00.00 8.9.1.2.1.00.00 
 

Regra Descrição Tipo 

8.4.11 

Tabela para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Disponibilidades 
de Recursos. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

2 

 

Conferência de Saldos das Contas de Disponibilidades de Recursos 

Contas da Classe 1 (Ativo) 

marcadas com o atributo Financeiro (F) 

(-) 

Contas da Classe 2 (Passivo) 

marcadas com o atributo Financeiro (F) 

(-) 

6.2.2.1.3.01.00 

Cre dito Empenhado a Liquidar 

(-) 

6.3.1.7.1.00.00 

Restos a Pagar Na o Processados a Liquidar – 

Inscriça o no Exercí cio 

(-) 

6.3.1.1.0.00.00 

Restos a Pagar Na o Processados a Liquidar 

8.2.1.1.1.00.00 
Disponibilidade por Destinaça o de Recursos 

(DDR) 
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Regra Descrição Tipo 

8.4.12 

Tabela para confere ncia dos saldos das contas conta beis de Natureza 
Patrimonial. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Conferência de Saldos das Contas de Natureza Patrimonial 

Contas de Natureza Devedora Contas de Natureza Credora 

Todas as contas da Classe 1 (Ativo) 

(+) 

Todas as contas da Classe 3 (Variaço es 

Patrimoniais Diminutivas) 

Todas as contas da Classe 2 (Passivo) 

(+) 

Todas as contas da Classe 4 (Variaço es 
Patrimoniais Aumentativas) 

 
Regra Descrição Tipo 

8.4.13 

Tabela para confere ncia da Fixação da Despesa Orçamentária. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

3 

 
Conferência de Saldos da Fixação da Despesa Orçamentária 

Contas de Natureza Devedora Contas de Natureza Credora 

5.2.2.1.0.00.00 

Dotaça o Orçamenta ria 

(+) 

5.2.2.2.0.00.00 

Movimentaça o de Cre ditos Recebidos 

6.2.2.1.0.00.00 

Disponibilidades de Cre dito 

(+) 

6.2.2.2.0.00.00 

Movimentaça o de Cre ditos Concedidos 
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Regra Descrição Tipo 

8.4.14 

Tabela para confere ncia dos Saldos dos Ativos Financeiros e 
Disponibilidades de Recursos. 

O somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado direito deve 
corresponder ao somato rio dos saldos das contas conta beis indicadas do lado 
esquerdo. 

2 

 
Conferência de Saldos dos Ativos Financeiros e Disponibilidades de Recursos 
Contas de Natureza Devedora Contas de Natureza Devedora/ Credora 

Contas da Classe 1 (Ativo) 

cujo saldo esteja marcado com o atributo 

Financeiro ‘F’ 

7.2.1.1.0.00.00 
Controle da Disponibilidade de Recursos 

(-) 

8.2.1.1.4.00.00 
Disponibilidade por Destinaça o de Recursos 

Utilizada 

8.5. Consiste ncia SAGRES-Folha 

Regra Descrição Tipo 

8.5.1 

As regras de validaça o 1.8.1, 1.8.2 e 1.9.1 do SAGRES-Folha, na mesma 
compete ncia, na o devem estar violadas. 

OBS.: Esta regra sera  aplicada para cada envio/reenvio do SAGRES-Folha, 
podendo, conforme o caso, alterar a situaça o da prestaça o de contas do 
SAGRES-Conta bil mesmo que ja  se encontre na situaça o “Processada”. 

3 

 
 

 
Teresina, 17 de Dezembro de 2021. 


