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1. Objetivo 

 
 

Orientar sobre a classificação das despesas com pessoal e encargos, incluindo: Despesa 
com Salário-Família, Auxílio-reclusão, Benefícios Assistenciais, Auxílio-invalidez, 
conforme disposição da Secretaria do Tesouro Nacional - STN,por meio das Portarias: 
Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012 e Portaria 637 de 10/10/2012. 
 
 

2. Alterações na Legislação 

 

 
A Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001, foi alterada pelas 
Portarias Conjuntas STN/SOF nº 01 e 02/2012. 
 
A Portaria nº 637, de 18/10/2012 que aprova a 5ª edição do Manual de Demonstrativos 
Fiscais dispõe sobre as despesas que devem ser consideradas como despesas com 
pessoal para os efeitos dos Demonstrativos Fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF. 
 
 
ALERTA! Com base na Portaria STN nº 163, o elemento 05 – Outros Benefícios 
Previdenciários ficará combinado com a natureza 31900500 - Pessoal e Encargos, 
sendo que a Tabela Associativa já está adequada para atender essa alteração. 
 
3.1. Despesa com Salário-Família: 
 
 
Para as despesas com salário-família do servidor ou do militar, deve ser utilizado o 
elemento de despesa 05 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar e 
subelemento 03 – Salário-família, alterando a codificação da natureza da despesa para 
31900500. 
 
 
3.2. Despesa com Auxílio-reclusão: 
 
 
Para as despesas com auxílio-reclusão do servidor ou do militar, deve ser utilizado  o 
elemento de despesa 05 – Outros benefícios Previdenciários do servidor ou do militar e 
subelemento – auxílio-reclusão, alterando a codificação da natureza da despesa para 
31900500. 
 
 
3.3. Despesas com Benefícios Assistenciais: 
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Para as despesas orçamentárias com benefícios assistenciais (auxílio funeral, auxílio 
natalidade, auxílio-creche ou assistência pré-escolar e auxílio-doença), deverá ser 
utilizado o elemento de despesa 08 – Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do 
militar, com a codificação da natureza da despesa 33900800. 
 
3.4. Despesa com Auxílio-invalidez: 
 
Para as despesas com auxílio-invalidez do servidor ou do militar, deve ser utilizado o 
elemento de despesa 08 – Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar e 
subelemento – auxílio-invalidez, com a codificação da natureza da despesa para 
31900800. 
 

 

3. Tabela Associativa 

 
A Tabela Associativa no Fiplan tem a função de automatizar todos os registros contábeis 
originados do Registro do Passivo por Competência - RPC e Autorização de Documentos 
Hábeis - ADH e os que têm origem na execução do orçamento, a exemplo dos originários 
da liquidação e do pagamento, a partir da combinação da natureza da despesa com os 
subelementos correspondentes. 
 
Os usuários do Fiplan poderão consultar os subelementos e contas contábeis envolvidos 
nas transações da execução das receitas e despesas, bem como outros lançamentos 
contábeis, por meio do caminho TABELAS/TABELAS CONTÁBEIS/TABELA 
ASSOCIATIVA/RECONHECIMENTO DO PASSIVO/CONSULTAR, utilizando como 
filtros o exercício e a natureza da despesa. 
 
Ao consultar a Tabela, deve ser considerada a possibilidade de que um elemento 
de despesa e seus respectivos subelementos estejam combinados com mais de 
uma natureza de despesa. 
 

 
 
 


