
ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO
Compreende os recursos controlados por uma entidade como 
consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam 
benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

Devedor

1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes 
critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou 
mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da 
entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.1.0.0.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem 
como equivalentes, que representam recursos com livre 
movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os 
quais não haja restrições para uso imediato.

Devedor

1.1.1.1.0.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Compreende o somatório dos valores de caixa e equivalentes de 
caixa em moeda nacional.

Devedor

1.1.1.1.1.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o somatório dos valores de caixa e equivalentes de 
caixa em moeda nacional. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS)

Devedor

1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA
Registra o somatório de numerário em espécie e outros valores em 
tesouraria.

Devedor

1.1.1.1.1.02.00.00
BANCOS - CONTA ÚNICA DO 
TESOURO ESTADUAL Registra os valores da Conta Única do Tesouro Estadual

Devedor

1.1.1.1.1.02.01.00
CONTA ÚNICA - BANCO DO 
BRASIL S/A

Registra a movimentação financeira da Conta Única através do 
agente financeiro Banco do Brasil.

Devedor
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1.1.1.1.1.02.04.00 CONTA ÚNICA - BRADESCO
Compreende os valores da Conta Única depositados no BRADESCO

Devedor

1.1.1.1.1.02.99.00
CUTE Pagamento realizados a 
transmitir/rejeitados na prévia 
pelo Banco Centralizador

Conta que registra a crédito as inclusões de pagamentos da CUTE e 
com a baixa a débito pelo aceite do pagamento transmitido ao Banco 
centralizador

Credor

1.1.1.1.1.03.00.00 BANCOS - CONTA CONVÊNIOS
Compreende os valores depositados em bancos vinculados a 
convênios.

Devedor

1.1.1.1.1.03.01.00
CONTA CONVÊNIOS - BANCO 
DO BRASIL S/A

Compreende os valores depositados no Banco do Brasil vinculados 
a convênios.

Devedor

1.1.1.1.1.03.02.00
CONTA CONVÊNIOS - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

Compreende os valores depositados na Caixa Econômica Federal 
vinculados a convênios.

Devedor

1.1.1.1.1.03.03.00
CONTA CONVÊNIOS - BANCO 
DO NORDESTE

Compreende os valores depositados no Banco do Nordeste 
vinculados a convênios.

Devedor

1.1.1.1.1.03.04.00
CONTA CONVÊNIOS - 
BRADESCO

Compreende os valores depositados no BRADESCO s vinculados a 
convênios.

Devedor

1.1.1.1.1.03.24.00
CONTA CONVÊNIOS - BANCO 
DO NORDESTE

Compreende os valores depositados no Banco do Nordeste 
vinculados a convênios..

Devedor

1.1.1.1.1.04.00.00 BANCOS - CONTAS ESPECIAIS
Compreende os valores depositados em contas especiais 
autorizadas pelo Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.04.01.00
CONTAS ESPECIAIS -BANCO 
DO BRASIL S/A

Compreende os valores depositados em contas especiais no Banco 
do Brasil S/A autorizadas pelo Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.04.02.00
CONTA ESPECIAIS -CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

Compreende os valores depositados em contas especiais na Caixa 
Econômica Federal autorizadas pelo Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.04.04.00
CONTA ESPECIAIS -
BRADESCO

Compreende os valores depositados em contas especiais no 
BRADESCO autorizadas pelo Estado.

Devedor

2/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.1.1.1.04.19.00
CONTA ESPECIAIS -BANCO 
SANTANDER

Compreende os valores depositados em contas especiais no 
SANTANDER autorizadas pelo Estado.,,

Devedor

1.1.1.1.1.04.24.00
CONTA ESPECIAIS -BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL

Compreende os valores depositados em contas especiais no Banco 
do Nordeste do Brasil autorizadas pelo Estado...

Devedor

1.1.1.1.1.04.98.00
CONTA ESPECIAL - BANCO 
CONTÁBIL Registra valores transitórios para fins de regularização contábil

Devedor

1.1.1.1.1.05.00.00
BANCOS - CONTA 
ARRECADAÇÃO

Compreende os valores arrecadados pela conta arrecadação do 
Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.05.01.00
CONTA ARRECADAÇÃO -
BANCO DO BRASIL S/A

Compreende os valores arrecadados pela conta arrecadação do 
Banco do Brasil.

Devedor

1.1.1.1.1.05.02.00
CONTA ARRECADAÇÃO -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Compreende os valores arrecadados pela conta arrecadação da 
Caixa Econômica Federal.

Devedor

1.1.1.1.1.05.04.00
CONTA ARRECADAÇÃO -
BRADESCO

Compreende os valores arrecadados pela conta arrecadação do 
BRADESCO.

Devedor

1.1.1.1.1.05.19.00
CONTA ARRECADAÇÃO -
BANCO SANTANDER

Compreende os valores arrecadados pela conta arrecadação do 
Banco Santander

Devedor

1.1.1.1.1.05.24.00
CONTA ARRECADAÇÃO -
BANCO NORDESTE

Registra os valores arrecadados pela conta arrecadação do Banco 
Nordeste

Devedor

1.1.1.1.1.05.96.00
CONTA DE ARRECADAÇÃO - 
BANCO CONTÁBIL - 
PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Registra valores transitórios para fins de arrecadação das receitas 
dos programas educacionais e imediata transferência escritural para 
a conta especial de cada programa.

Devedor

1.1.1.1.1.05.98.00
CONTA ARRECADAÇÃO - 
BANCO CONTÁBIL Registrar os valores transitórios para fins de regularização.

Devedor
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1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS Registra a movimentação financeira da Conta Única do RPPS. Devedor

1.1.1.1.1.06.01.00
CONTA ÚNICA DO RPPS -
BANCO DO BRASIL S/A

Registra a movimentação financeira da Conta Única do RPPS 
através do agente financeiro Banco do Brasil.

Devedor

1.1.1.1.1.06.04.00
BANCO CONTA MOVIMENTO - 
BRADESCO FUNPREV

Registra a movimentação financeira da Conta do RPPS através do 
agente financeiro Banco BRADESCO.

Devedor

1.1.1.1.1.30.00.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO

Compreende os valores arrecadados pela Rede Bancária autorizada 
para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.01.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO DO 
BRASIL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Brasil 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.02.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

Compreende os valores arrecadados pela Caixa Econômica Federal 
autorizada para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.03.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
AMAZÔNIA

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Amazonia 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.04.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BRADESCO

Compreende os valores arrecadados pelo BRADESCO autorizado 
para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.05.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
COOPERATIVO SICREDI S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Cooperativo 
SICREDI S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado

Devedor
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1.1.1.1.1.30.10.00

REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO - 
BANKBOSTON BANCO 
MULTIPLO S/A

Compreende os valores arrecadados pela BANKBOSTON 
autorizada para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.11.00
REDE BANCÁRIA-
ARRECADAÇÃO-BANCO DO 
ESTADO DO PARÁ S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Estado do Pará 
S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.12.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO DO 
ESTADO DO PÍAUÍ S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Estado do Piauí 
S/A.a autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.13.00

REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.15.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO ITAÚ 
S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Itaú S/A autorizado 
para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.16.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO - UNIBANCO 
S/A

Compreende os valores arrecadados pela UNIBANCO S/A 
autorizada para arrecadar as receitas do Estado

Devedor

1.1.1.1.1.30.17.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -ABN AMARO 
REAL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo ABN Amaro Real S/A 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor
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1.1.1.1.1.30.18.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
SAFRA S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco SAFRA S/A 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.19.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
SANTANDER S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Santander S/A 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.20.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
CAPITAL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Capital S/A 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.21.00

REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO-BANCO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
S/A

Compreende os valores arrecadados pelo BANCO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA S/A autorizado para arrecadar as receitas do 
Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.22.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO DO 
ESTADO DE SERGIPE S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Estado de 
Sergipe S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.23.00

REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRTO SANTO 
S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Estado. do 
Espírito Santo S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.24.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco do Nordeste do 
Brasil S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor
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1.1.1.1.1.30.25.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Mercantil do Brasil 
S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.26.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
REGIONAL DE BRASÍLIA S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Regional de 
Brasília S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.27.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
COOPERATIVODO BRASIL S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Cooperativo do 
Brasil S/A (bancoo) autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.28.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -HSBC BR

Compreende os valores arrecadados pelo HSBC BR autorizado para 
arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.29.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
BRACCE S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco BRACCE S/A 
autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.30.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -NOSSA 
CAIXA NOSSO BANCO S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Nossa Caixa Nosso 
Banco S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.31.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -REDECARD X

Compreende os valores arrecadados pela redecard x autorizado 
para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.32.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO - CIELO

Compreende os valores arrecadados pelo CIELO autorizado para 
arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.33.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO - COELBA

Compreende os valores arrecadados pela COELBA autorizada para 
arrecadar as receitas do Estado

Devedor

7/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.1.1.1.30.59.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO -BANCO 
COOPERATIVO SICREDI S/A

Compreende os valores arrecadados pelo Banco Cooperativo 
SICREDI S/A autorizado para arrecadar as receitas do Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.30.95.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO-CONVENIO 
INEMA

Registra os recursos arrecadados pelo IBAMA pertencentes ao 
INEMA que ainda se encontram em Rede Bancária de Arrecadação.

Devedor

1.1.1.1.1.30.97.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO - TJ

Registra os recursos arrecadados pelo Tribunal de Justiça que ainda 
se encontram em Rede Bancária de Arrecadação

Devedor

1.1.1.1.1.30.98.00
REDE BANCÁRIA 
ARRECADAÇÃO - BANCO 
CONTÁBIL

Registra o saldo de arrecadação transitórios para fins de 
regularização.

Devedor

1.1.1.1.1.50.00.00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA Registra a movimentação das aplicações financeiras no Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.50.01.00 POUPANÇA
Registra a movimentação das aplicações em poupança no Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.50.01.01 BANCO DO BRASIL S/A
Registra a movimentação das aplicações financeiras em poupança 
no agente financeiro Banco do Brasil S/A.

Devedor

1.1.1.1.1.50.01.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Registra a movimentação das aplicações financeiras em poupança 
no agente financeiro Caixa Econômica Federal

Devedor

1.1.1.1.1.50.01.04 BRADESCO
Registra a movimentação das aplicações financeiras em fundo de 
aplicações financeiras no agente financeiro BRADESCO

Devedor

1.1.1.1.1.50.01.19 BANCO SANTANDER
Registra a movimentação das aplicações em poupança no agente 
financeiro Banco Santander.

Devedor

1.1.1.1.1.50.01.24
BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL

Registra a movimentação das aplicações em poupança no agente 
financeiro Banco do Nordeste do Brasil

Devedor

8/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.1.1.1.50.01.98
BANCOS ¿ MOEDA 
ESTRANGEIRA ¿ TESOURO

Conta criada para a DEPAT lançar uma RDR de RDB na conta de 
internalização de OCE .

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.00
FUNDO DE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

Registra a movimentação das aplicações financeiras em fundo de 
aplicações financeiras no Estado.

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.01 BANCO DO BRASIL S/A Registra a movimentação das aplicações financeiras em fundo de 
aplicações financeiras no agente financeiro Banco do Brasil S/A

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Registra a movimentação das aplicações financeiras em fundo de 
aplicações financeiras no agente financeiro Caixa Econômica 
Federal

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.04 BRADESCO
Registra a movimentação das aplicações financeiras em fundo de 
aplicações financeiras no agente financeiro BRADESCO

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.19
BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL

Registra a movimentação das aplicações em fundo de aplicações 
financeiras no agente financeiro Banco do Nordeste

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.24 BANCO SANTANDER
Registra a movimentação das aplicações em fundo de aplicações 
financeiras no agente financeiro Banco Santander

Devedor

1.1.1.1.1.50.02.98
APLICAÇÃO FINANCEIRA-
BANCO CONTÁBIL-CB EM UO 
DIVERSA DA RECEITA

Registrar os valores de aplicações financeiras cuja conta bancária 
encontra-se em UO diversa da qual se deve registrar a receita.

Devedor

1.1.1.1.1.50.98.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 
BANCO CONTÁBIL

Registra o saldo de aplicação financeira transitórios para fins de 
regularização.

Devedor

1.1.1.1.1.99.00.00 VALORES INTRAFIPLAN
Registra a movimentação das operações financeiras intra FIPLAN

Devedor
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1.1.1.1.1.99.01.00 ARR A COMPENSAR
Registra os recursos transferidos, por meio Autorização de Repasse 
de Receita - ARR, para Conta Única, pendentes de confirmação pelo 
Tesouro

Devedor

1.1.1.1.1.99.02.00
CONTRAPARTIDA - 
ALTERAÇÃO DE 
IDENTIFICADOR DE USO - AIU

Registra as contrapartidas do movimento de alteração do 
Identificador de Uso - ID - AIU

Devedor

1.1.1.1.1.99.03.00 NLA/NLC A COMPENSAR
Registra os valores transferidos contabilmente por meio de Nota de 
Lançamento Automático - NLA ou NLC para regularização de 
recursos já transferidos financeiramente.

Devedor

1.1.1.1.1.99.04.00
CONTRAPARTIDA - 
ALTERAÇÕES DE SUBFONTE - 
EMENDAS PARLAMENTARES

Registra as contrapartidas do movimento de alteração de subfontes - 
Controle de Emendas Parlamentares.

Devedor

1.1.1.1.2.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 
INTRA OFSS

Compreende o somatório dos valores de caixa e equivalentes de 
caixa em moeda nacional. Compreende os saldos que serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) do ente.

Devedor

1.1.1.1.2.01.00.00
VALORES LIBERADOS PELO 
TESOURO ESTADUAL

Compreende os recursos liberados pelo tesouro nacional, para 
atender a despesas do exercício e de exercícios anteriores.

Devedor

1.1.1.1.2.01.01.00
LIMITE DE SAQUE COM 
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Registra o valor do limite de saque da conta unica do Estado, 
estabelecido pelo orgao central de programacao financeira, para 
atender a despesas com vinculacao de pagamento.

Devedor
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1.1.1.1.2.01.02.00
SUPRIMENTO CONCEDIDOS 
ENTRE FONTES DE 
RECURSOS

Registra o valor do suprimento entre fontes de recursos dentro da 
conta unica do Estado, conforme a necessidade do orgao central de 
programacao financeira, para atender as despesas com vinculacao 
de pagamento.

Devedor

1.1.1.2.0.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA 
ESTRANGEIRA

Compreende o somatório dos valores de caixa e equivalentes de 
caixa em moeda estrangeira.

Devedor

1.1.1.2.1.00.00.00

CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA EM MOEDA 
ESTRANGEIRA - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o somatório dos valores de caixa e equivalentes de 
caixa em moeda estrangeira. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.1.1.2.1.02.00.00
BANCOS - MOEDA 
ESTRANGEIRA

Registra a livre movimentacao de recursos financeiros em moeda 
estrangeira mantidos em contas bancarias no exterior.

Devedor

1.1.1.2.1.02.01.00
BANCOS - MOEDA 
ESTRANGEIRA NO BANCO DO 
BRASIL S/A

Registra a livre movimentação de recursos financeiros em moeda 
estrangeira mantidos em contas bancárias no exterior - no Banco do 
Brasil S/A.

Devedor

1.1.1.2.1.02.04.00
BANCOS - MOEDA 
ESTRANGEIRA NO BRADESCO

Registra a livre movimentação de recursos financeiros em moeda 
estrangeira mantidos em contas bancárias no exterior no Banco 
BRADESCO S/A.

Devedor

1.1.1.2.1.02.30.00
BANCOS - MOEDA 
ESTRANGEIRA NO THE BANK 
OF MITSUBISHI TOKYO

Registra a livre movimentacao de recursos financeiros em moeda 
estrangeira mantidos em contas bancarias no exterior - no The Bank 
of Mitsubishe Tokyo

Devedor

1.1.1.2.1.02.98.00
BANCOS - MOEDA 
ESTRANGEIRA - TESOURO

Registra a livre movimentação de recursos financeiros em moeda 
estrangeira mantidos em contas bancárias no exterior pelo Estado 
da Bahia..

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, 
serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e 
empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do 
exercício social subsequente.

Devedor

1.1.2.1.0.00.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A 
RECEBER

Compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos das 
variações patrimoniais aumentativas tributárias, realizáveis no curso 
do exercício social subsequente. os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios..

Devedor

1.1.2.1.1.00.00.00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
VPA tributária, realizáveis no curso do exercício social subsequente. 
os tributos são : impostos, taxas , contribuições de melhoria, 
contribuições e empréstimos compulsório. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
OFSS..

Devedor

1.1.2.1.1.01.00.00 IMPOSTOS
Compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos de 
VPA tributária, realizáveis no curso do exercício social subsequente 
referentes a Impostos.

Devedor

1.1.2.1.1.01.01.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E 
PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA

Registra os valores relativos a créditos a receber, decorrentes da 
cobrança do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza retidos na fonte.

Devedor

1.1.2.1.1.01.02.00 IPVA
Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da VPA 
tributária - IPVA, realizáveis no curso do exercício social 
subsequente..

Devedor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.1.1.01.03.00 ITCD
Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da VPA 
tributária - ITCD, realizáveis no curso do exercício social 
subsequente..

Devedor

1.1.2.1.1.01.04.00 ICMS

Registra os valores relativos a créditos a receber, decorrentes da 
cobrança do Imposto sobre Operações Relativas a circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

Devedor

1.1.2.1.1.02.00.00 TAXAS

Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes 
da cobrança da modalidade de tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou 
potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição.

Devedor

1.1.2.1.1.02.01.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 
PODER DE POLÍCIA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pelo exercício do poder de polícia.

Devedor

1.1.2.1.1.02.02.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pela prestação de serviços.

Devedor

1.1.2.1.1.02.03.00 TAXAS 2019 A CLASSIFICAR

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança da modalidade de tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou 
potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição, referentes ao exercício de 
2018.

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.1.1.03.00.00
CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da VPA 
tributária - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA, realizáveis no curso 
do exercício social subsequente.

Devedor

1.1.2.1.1.04.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da VPA 
tributária - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES, realizáveis no curso do 
exercício social subsequente.

Devedor

1.1.2.1.1.05.00.00
CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS A 
RECEBER

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da VPA 
tributária - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER, 
realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Devedor

1.1.2.1.1.06.00.00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER - DIVERSOS

Registra os valores relativos a créditos tributários a receber oriundos 
da VPA tributária dos diversos tributos identificados pelo conta 
corrente: código do tributo. Esta conta inicialmente esta associada a 
integração da dívida ativa tributária e corresponde aos Créditos 
Tributarios a Receber que por se tornarem incobráveis no prazo 
legal foram transferidos para a dívida ativa tributária.

Devedor

1.1.2.1.1.99.00.00
OUTROS CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Registra os valores relativos aos créditos a receber não classificadas 
em itens anteriores.

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.1.2.00.00.00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER-INTRA OFSS

Compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos das 
variações patrimoniais aumentativas tributárias, realizáveis no curso 
do exercício social subsequente. os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) do ente.

Devedor

1.1.2.1.2.02.00.00 TAXAS

Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes 
da cobrança da modalidade de tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou 
potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição..

Devedor

1.1.2.1.2.02.01.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 
PODER DE POLÍCIA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pelo exercício do poder de polícia..

Devedor

1.1.2.1.2.02.02.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pela prestação de serviços..

Devedor

1.1.2.1.3.00.00.00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra os valores dos créditos a receber oriundos das variações 
patrimoniais aumentativas tributárias realizáveis no curso do 
exercício social subsequente. Os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos distintos, 
resultantes das trans entre o ente e a União. .

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.1.3.02.00.00 TAXAS

Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes 
da cobrança da modalidade de tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou 
potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição...

Devedor

1.1.2.1.3.02.01.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 
PODER DE POLÍCIA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pelo exercício do poder de polícia.....

Devedor

1.1.2.1.3.02.02.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pela prestação de serviços.....

Devedor

1.1.2.1.4.00.00.00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende os valores dos créditos a receber oriundos das 
variações patrimoniais aumentativas tributárias realizáveis no curso 
do exercício social subsequente. os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos distintos, 
resultantes das trans entre o ente e um Estado.

Devedor

1.1.2.1.4.02.00.00 TAXAS

Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes 
da cobrança da modalidade de tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou 
potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição....

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.1.4.02.01.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 
PODER DE POLÍCIA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pelo exercício do poder de polícia.x

Devedor

1.1.2.1.4.02.02.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pela prestação de serviços.xx

Devedor

1.1.2.1.5.00.00.00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende os valores dos créditos a receber oriundos das 
variações patrimoniais aumentativas tributárias realizáveis no curso 
do exercício social subsequente. Os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos distintos, 
resultantes das trans entre o ente e um Município.

Credor

1.1.2.1.5.02.00.00 TAXAS

Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes 
da cobrança da modalidade de tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou 
potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição.x

Devedor

1.1.2.1.5.02.01.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 
PODER DE POLÍCIA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pelo exercício do poder de polícia.xx

Devedor

1.1.2.1.5.02.02.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes da 
cobrança das taxas pela prestação de serviços.*

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.2.0.00.00.00 CLIENTES

Compreende os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes 
das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorram no 
curso normal das operações da entidade, representando um direito a 
cobrar de seus clientes..

Devedor

1.1.2.2.1.00.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes 
das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no 
curso normal das operações da unidade, representando um direito a 
cobrar de seus clientes. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS..

Devedor

1.1.2.2.1.01.00.00
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Compreende os valores das faturas/duplicatas a receber já faturadas 
decorrentes das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que 
ocorrem no curso normal das operações da unidade..

Devedor

1.1.2.2.1.02.00.00
CARTÃO DE CRÉDITO A 
RECEBER

Registra os valores a receber de cartão de crédito decorrentes das 
vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no curso 
normal das operações da unidade..

Devedor

1.1.2.2.1.03.00.00
VALORES A RECEBER 
CLIENTES

Compreende os valores a receber de clientes oriundo de vendas de 
mercadorias ou serviços controlados por Destinação de Recursos.

Devedor

1.1.2.2.1.04.00.00
CRÉDITOS A INSCREVER EM 
DÍVIDA ATIVA-CP

Registrar os valores dos créditos lançados no RAC e já vencidos das 
diversas Naturezas de Receitas que serão inscritas em Divida Ativa 
Não Tributária.

Devedor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.2.2.00.00.00 CLIENTES-INTRA OFSS

Compreende os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes 
das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no 
curso normal das operações da unidades, representando um direito 
a cobrar de seus clientes.Compreende o saldo que serão excluídos 
do demonstrativos consolidados do OFSS do ente..

Devedor

1.1.2.2.2.01.00.00
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra os valores das faturas/duplicatas a receber já faturadas 
decorrentes das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que 
ocorrem no curso normal das operações da unidade.

Devedor

1.1.2.2.2.03.00.00
VALORES A RECEBER DE 
CLIENTES

Registra os valores a receber de clientes oriundo de vendas de 
mercadorias ou serviços controlados por Destinação de Recursos

Devedor

1.1.2.2.2.15.00.00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 
INTRA OFSS (P)

Registra valores a receber do FUNPREV pelo Estado originados da 
Cessão de Direitos de recebimento antecipado de Royalties pelo 
FUNPREV no curto prazo..

Devedor

1.1.2.3.0.00.00.00
CRÉDITOS DE 
TRANSFERÊNCIAS A 
RECEBER

Compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
variação patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.3.3.00.00.00

CRÉDITOS DE 
TRANSFERÊNCIAS A 
RECEBER INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende/Registra os valores relativos a créditos a receber 
oriundos da variação patrimoniais aumentativas decorrentes de 
transferências da União, estados, Distrito Federal e municípios. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
a União.

Devedor

1.1.2.3.3.01.00.00
CRÉDITOS DECORRENTES DA 
PARTICIPAÇÃO NAS 
RECEITAS DA UNIÃO

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
variação patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências 
obrigatórias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Devedor

1.1.2.3.4.00.00.00

CRÉDITOS DE 
TRANSFERÊNCIAS A 
RECEBER INTER OFSS - 
ESTADO

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências 
obrigatórias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
trans entre o Ente e um Estado..

Devedor

1.1.2.3.4.01.00.00
CRÉDITOS DE 
TRANSFERÊNCIAS A 
RECEBER - ESTADOS

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências 
obrigatórias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Compreende os saldos resultantes das trans entre o Ente e um 
Estado.

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.3.5.00.00.00

CRÉDITOS DE 
TRANSFERÊNCIAS A 
RECEBER INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
variação patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências 
obrigatórias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
um Município.

Devedor

1.1.2.3.5.01.00.00
CRÉDITOS DE 
TRANSFERÊNCIAS A 
RECEBER - MUNICÍPIO

Registra os valores relativos a créditos a receber oriundos da 
variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências 
obrigatórias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Compreende os saldos resultantes das trans entre o Ente e um 
Município.

Devedor

1.1.2.4.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende o somatório dos valores de empréstimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos...

Devedor

1.1.2.4.1.00.00.00

EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o somatório dos valores de empréstimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da 
seguridade social (OFSS)...

Devedor

1.1.2.4.1.01.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
Compreende o somatório dos valores dos empréstimos concedidos 
por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos, exceto 
os concedidos com recursos do RPPS...

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.4.1.01.01.00
DEVEDORES POR 
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

Registra ao créditos a receber provenientes de empréstimos 
concedidos por autorizações legais ou vinculações a contratos e 
acordos.

Devedor

1.1.2.4.1.01.01.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
Registra os valores de créditos a receber no curto prazo, referentes 
a empréstimos concedidos.

Devedor

1.1.2.4.1.01.01.02
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - 
PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no curto prazo, referentes 
a empréstimos concedidos -PROHABIT.

Devedor

1.1.2.4.1.01.01.03
(-)EMPRÉSTIMOS 
CONCEDIDOS A 
DESINCORPORAR (POR NLA)

Registra os valores a desincorporar pelo recebimento de 
empréstimos concedidos, saldo a transferir para a conta definitiva 
por NLA..

Credor

1.1.2.4.1.01.01.99
(-) EMPRÉSTIMOS 
CONCEDIDOS A 
DESINCORPORAR

Registra os valores correspondentes a desincorporação de 
empréstimos concedidos..

Credor

1.1.2.4.1.02.00.00
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS / 
SEGUROS EMPRÉSTIMOS

Compreende os acréscimos moratórios e seguros a receber no curto 
prazo, incidentes sobre empréstimos e financiamentos concedidos.

Devedor

1.1.2.4.1.02.01.00 JUROS - PROHABIT
Registra os valores dos acréscimos moratórios a receber no curto 
prazo, referentes a juros incidentes sobre empréstimos concedidos - 
PROHABIT.

Devedor

1.1.2.4.1.02.02.00 SEGURO -PROHABIT
Registra os valores dos seguros a receber no curto prazo incidentes 
sobre empréstimos concedidos - PROHABIT

Devedor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.2.4.2.00.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS-INTRA OFSS

Compreende o somatório dos valores de empréstimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS) do ente.

Devedor

1.1.2.4.2.02.00.00
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende o somatório dos valores dos financiamentos 
concedidos por autorizações legais ou vinculações a contratos e 
acordos, exceto os concedidos com recursos do RPPS- Intra OFSS.

Devedor

1.1.2.4.2.02.01.00
DEVEDORES POR 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende os créditos a receber provenientes de financiamentos 
por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos - Intra 
OFSS.

Devedor

1.1.2.4.2.02.01.01

EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS - PROHABIT-
INTRA OFSS

Registra os valores de créditos a receber no curto prazo, referentes 
a empréstimos concedidos - PROHABIT - Intra OFSS.

Devedor

1.1.2.4.2.03.00.00

JUROS E ENCARGOS SOBRE 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS A RECEBER-
INTRA OFSS

Compreende o somatório dos valores dos Juros e Encargos sobre 
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Receber - Intra OFSS.

Devedor

1.1.2.4.2.03.02.00

JUROS E ENCARGOS SOBRE 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS A RECEBER-
INTRA OFSS

Compreende o somatório dos valores dos Juros e Encargos sobre 
Financiamentos Concedidos a Receber-Intra OFSS.

Devedor
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1.1.2.4.2.03.02.01
JUROS - PROHABIT-INTRA 
OFSS

Registra os valores dos acréscimos moratórios a receber no curto 
prazo, referentes a juros incidentes sobre empréstimos concedidos - 
PROHABIT- Intra OFSS.

Devedor

1.1.2.4.2.03.02.02
SEGURO -PROHABIT-INTRA 
OFSS

Registra os valores dos seguros a receber no curto prazo incidentes 
sobre empréstimos concedidos - PROHABIT - Intra OFSS.

Devedor

1.1.2.4.3.00.00.00

EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende o somatório dos valores de empréstimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e a União..

Devedor

1.1.2.4.4.00.00.00

EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende o somatório dos valores de empréstimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um Estado..

Devedor
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1.1.2.4.5.00.00.00

EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende o somatório dos valores de empréstimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um Município..

Devedor

1.1.2.5.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
Compreende os valores dos créditos de dívida ativa tributária 
inscritos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Devedor

1.1.2.5.1.00.00.00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscrita, 
realizáveis no curso do exercício social subsequente. Compreende 
os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do orçamento fiscal e seguridade social (OFSS).

Devedor

1.1.2.5.2.00.00.00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 
INTRA OFSS

Compreende os valores dos créditos de dívida ativa tributária 
inscritos, realizáveis no curso do exercício social subsequente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do orçamento fiscal e seguridade social (OFSS) do 
ente.

Devedor

1.1.2.5.3.00.00.00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende os valores dos créditos de divida ativa tributaria 
inscritos, realizáveis no curso do exercício social subsequente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
a União.

Devedor
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1.1.2.5.4.00.00.00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende os valores dos créditos de divida ativa tributaria 
inscritos, realizáveis no curso do exercício social subsequente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
um Estado..

Devedor

1.1.2.5.5.00.00.00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Registra os valores dos créditos de divida ativa tributaria inscritos, 
realizáveis no curso do exercício social subsequente. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos 
distintos, resultantes das transações entre o ente e um Município.

Devedor

1.1.2.6.0.00.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA

Compreende os valores dos créditos de dívida ativa não tributária 
inscritos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.2.6.1.00.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO

Compreende/Registra os valores dos créditos de dívida ativa não 
tributária inscritos, realizáveis em até 12 meses da data das 
demonstrações. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS).

Devedor

1.1.2.9.0.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a créditos a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras.

Credor
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1.1.2.9.1.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a créditos a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

1.1.2.9.1.01.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS 
ESTIMADAS EM CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos tributários.

Credor

1.1.2.9.1.01.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
impostos.

Credor

1.1.2.9.1.01.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
TAXAS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
taxas.

Credor

1.1.2.9.1.01.03.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
contribuições de melhoria.

Credor

1.1.2.9.1.01.04.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
demais contribuições.

Credor

1.1.2.9.1.02.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento das faturas/duplicatas a receber decorrentes de vendas 
de mercadorias ou da prestação de serviços.

Credor

1.1.2.9.1.02.01.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE 
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento das 
faturas/duplicatas a receber decorrentes das vendas a prazo de 
mercadorias ou serviços que ocorrem no curso normal das 
operações da unidade, representando um direito a cobrar de seus 
clientes.

Credor
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1.1.2.9.1.02.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS -
OUTROS CRÉDITOS NÁO 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com outros créditos não 
tributários a receber.

Credor

1.1.2.9.1.03.00.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS 
E FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
créditos de empréstimos e financiamentos concedidos.

Credor

1.1.2.9.1.04.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa tributária.

Credor

1.1.2.9.1.04.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos inscritos em dívida ativa tributária decorrentes de impostos.

Credor

1.1.2.9.1.04.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA - TAXAS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos inscritos em dívida ativa tributária decorrentes de taxas.

Credor

1.1.2.9.1.05.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
NÃO TRIBUTÁRIA

Registra a provisão para o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa não tributária, de 
acordo com os critérios definidos no manual de procedimentos da 
dívida ativa.

Credor

1.1.2.9.1.06.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS COM 
OUTRAS RESTITUIÇÕES

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos de restituições diversas.

Credor
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1.1.2.9.2.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO-
INTRA OFSS

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a créditos a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do ente.

Credor

1.1.2.9.2.01.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos tributários

Credor

1.1.2.9.2.01.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
tributos...

Credor

1.1.2.9.2.02.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Registra a ajustes para cobrir as perdas estimadas nos créditos 
tributários.

Credor

1.1.2.9.2.02.01.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE 
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento das 
faturas/duplicatas a receber decorrentes das vendas a prazo de 
mercadorias ou serviços que ocorrem no curso normal das 
operações da unidade, representando um direito a cobrar de seus 
clientes...

Credor

1.1.2.9.2.02.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS -
OUTROS CRÉDITOS NÁO 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com outros créditos não 
tributários a receber..

Devedor

1.1.2.9.2.03.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Registra os valores referentes à constituição de provisão para 
perdas em dívida ativa tributária, de acordo com os critérios 
definidos no manual de procedimentos da dívida ativa.

Credor
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1.1.2.9.2.04.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Registra os valores referentes à constituição de provisão para 
perdas de dívida ativa nao tributária, e derivados de clientes, de 
acordo com os critérios definidos no manual de procedimentos da 
dívida ativa.

Credor

1.1.2.9.2.04.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos inscritos em dívida ativa tributária decorrentes de tributos..

Credor

1.1.2.9.2.05.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
NÃO TRIBUTÁRIA

Registra os valores do ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa não tributária, de 
acordo com os critérios definidos no manual de procedimentos da 
dívida ativa.

Credor

1.1.2.9.3.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO-
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a créditos a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e a União.

Credor

1.1.2.9.3.01.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos tributários......

Credor

1.1.2.9.3.01.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
impostos..

Credor
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1.1.2.9.3.02.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento das faturas/duplicatas a receber decorrentes de vendas 
de mercadorias ou da prestação de serviços...

Credor

1.1.2.9.3.02.01.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE 
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento das 
faturas/duplicatas a receber decorrentes das vendas a prazo de 
mercadorias ou serviços que ocorrem no curso normal das 
operações da unidade, representando um direito a cobrar de seus 
clientes..

Credor

1.1.2.9.3.02.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS -
OUTROS CRÉDITOS NÁO 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com outros créditos não 
tributários a receber...

Devedor

1.1.2.9.3.03.00.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS 
E FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
créditos de empréstimos e financiamentos concedidos....

Credor

1.1.2.9.3.04.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa tributária..

Credor

1.1.2.9.3.04.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos inscritos em dívida ativa tributária decorrentes de impostos..

Credor
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1.1.2.9.3.05.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
NÃO TRIBUTÁRIA

Registra os valores dos ajustes para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa não tributária, de 
acordo com os critérios definidos no manual de procedimentos da 
dívida ativa.

Credor

1.1.2.9.4.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a créditos a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e um Estado.

Credor

1.1.2.9.4.01.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos tributários...

Credor

1.1.2.9.4.01.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
impostos...

Credor

1.1.2.9.4.02.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento das faturas/duplicatas a receber decorrentes de vendas 
de mercadorias ou da prestação de serviços..

Credor

1.1.2.9.4.02.01.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE 
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra os valores dos ajustes para perdas estimadas com o não 
recebimento das faturas/duplicatas a receber decorrentes das 
vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no curso 
normal das operações da unidade, representando um direito a 
cobrar de seus clientes.

Credor
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1.1.2.9.4.02.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS -
OUTROS CRÉDITOS NÁO 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com outros créditos não 
tributários a receber....

Devedor

1.1.2.9.4.03.00.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS 
E FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de créditos de empréstimos e financiamentos 
concedidos.

Credor

1.1.2.9.4.04.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa tributária...

Credor

1.1.2.9.4.04.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

Registra os valores dos ajustes com a provisão para perdas 
estimadas com o não recebimento dos créditos inscritos em dívida 
ativa tributária decorrentes de tributos, de acordo com os critérios 
definidos no manual de procedimentos da dívida ativa.

Credor

1.1.2.9.4.05.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
NÃO TRIBUTÁRIA

Registra os valores referentes à constituição de provisão para 
perdas estimadas da dívida ativa não tributária, derivados de 
clientes/faturas e duplicatas a receber, de acordo com os critérios 
definidos no manual de procedimentos da dívida ativa.

Credor
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1.1.2.9.5.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO-
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a créditos a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e um Município.

Credor

1.1.2.9.5.01.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos tributários..

Credor

1.1.2.9.5.01.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de 
impostos.....

Credor

1.1.2.9.5.02.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento das faturas/duplicatas a receber decorrentes de vendas 
de mercadorias ou da prestação de serviços....

Credor

1.1.2.9.5.02.01.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CLIENTE 
FATURAS/DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento das 
faturas/duplicatas a receber decorrentes das vendas a prazo de 
mercadorias ou serviços que ocorrem no curso normal das 
operações da unidade, representando um direito a cobrar de seus 
clientes.....

Credor

1.1.2.9.5.02.02.00
(-) PERDAS ESTIMADAS -
OUTROS CRÉDITOS NÁO 
TRIBUTÁRIOS A RECEBER

Registra o ajuste para perdas estimadas com outros créditos não 
tributários a receber.....

Devedor
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1.1.2.9.5.03.00.00

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS 
E FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento de créditos de empréstimos e financiamentos 
concedidos..

Credor

1.1.2.9.5.04.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA

Compreende o ajuste para perdas estimadas com o não 
recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa tributária....

Credor

1.1.2.9.5.04.01.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos inscritos em dívida ativa tributária decorrentes de impostos...

Credor

1.1.2.9.5.05.00.00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
NÃO TRIBUTÁRIA

Registra o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento dos 
créditos inscritos em dívida ativa não tributária.

Credor

1.1.3.0.0.00.00.00
DEMAIS CRÉDITOS E 
VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por transações realizáveis no 
curto prazo.

Devedor

1.1.3.1.0.00.00.00
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como 
antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, 
adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluídos os 
adiantamentos a fornecedores.

Devedor
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1.1.3.1.1.00.00.00
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende/Registra as antecipações concedidas à pessoal (tais 
como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º 
salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluídos os 
adiantamentos a fornecerdores. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS).

Devedor

1.1.3.1.1.01.00.00
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS A PESSOAL

Compreende os valores das antecipações concedidas a servidores e 
a dirigentes da unidade, tais como antecipações de salários e 
ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e 
de gratificações natalinas, entre outras.

Devedor

1.1.3.1.1.01.01.00
SALÁRIOS E ORDENADOS - 
ADIANTAMENTOS Registra o adiantamento a pessoal referente a salários e ordenados.

Devedor

1.1.3.1.1.01.02.00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO
Registra o adiantamento a pessoal referente ao 13 salário.

Devedor

1.1.3.1.1.01.03.00 FÉRIAS - ADIANTAMENTO
Registra o adiantamento a pessoal referente às férias, exceto o 1/3 
de férias.

Devedor

1.1.3.1.1.01.04.00
1/3 DE FÉRIAS - 
ADIANTAMENTO Registra o adiantamento a pessoal referente a 1/3 de férias.

Devedor

1.1.3.1.1.01.05.00 VIAGENS - ADIANTAMENTO Registra o adiantamento a pessoal referente a viagens. Devedor

1.1.3.1.1.01.06.00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - 
FOLHA INTEGRADA

Registra o adiantamento a pessoal referente ao 13 salário -Folha 
Integrada - Com Conta Corrente igual a "Exercício".

Devedor
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1.1.3.1.1.01.07.00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - 
A CLASSIFICAR

Registra o adiantamento a pessoal referente ao 13 salário a 
classificar em função de alteração no Conta corrente da conta 
1.1.3.1.1.01.02.00 no ano de 2019.

Devedor

1.1.3.1.1.01.99.00
OUTROS ADIANTAMENTOS A 
PESSOAL Registra outros adiantamentos concedidos a pessoal.

Devedor

1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
Registra os valores de suprimento de fundos por meio do cartao de 
pagamento do governo estadual.

Devedor

1.1.3.1.1.03.00.00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES 
E ENTIDADES

Registra os valores de antecipações concedidas e unidades e 
entidades da administração, inclusive outras unidades gestoras.

Devedor

1.1.3.1.1.04.00.00
ADIANTAMENTOS DE 
TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS

Registra os valores relativos a adiantamentos de recursos 
financeiros formalizados por transferências voluntárias.

Devedor

1.1.3.1.1.05.00.00
ADIANTAMENTOS A 
PRESTADORES DE SERVIÇOS

Registra os valores de antecipações concedidas a prestadores de 
serviços, vinculados ou nao a contrato.

Devedor

1.1.3.1.1.06.00.00

ADIANTAMENTOS DE 
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS 
PARA O FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

Registra os valores dos adiantamentos de Contribuições 
Previdenciárias Futuras concedidas a Fundação de Previdência 
Complementar do Estado da Bahia - PREVBAHIA.

Devedor

1.1.3.1.1.99.00.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores entregues antecipadamente a terceiros sem 
vinculação específica a fornecimento de bens e serviços, a 
adiantamentos a pessoal e a outras situações classificadas em 
contas próprias.

Devedor
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1.1.3.2.0.00.00.00
TRIBUTOS A 
RECUPERAR/COMPENSAR

Compreende o somatório dos valores dos tributos a recuperar e a 
compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.00.00.00
TRIBUTOS A 
RECUPERAR/COMPENSAR - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o somatório dos valores dos tributos a 
recuperar/compensar. Compreende os saldos que não serão 
excluidos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.3.2.1.01.00.00
IPI A 
RECUPERAR/COMPENSAR Registra o somatório dos valores do IPI a recuperar/compensar..

Devedor

1.1.3.2.1.01.01.00 IPI A RECUPERAR Registra o somatório dos valores do IPI a recuperar. Devedor
1.1.3.2.1.01.02.00 IPI A COMPENSAR Registra o somatório dos valores do IPI a compensar. Devedor

1.1.3.2.1.02.00.00
ICMS A 
RECUPERAR/COMPENSAR Registra o somatório dos valores de ICMS a recuperar/compensar..

Devedor

1.1.3.2.1.02.01.00 ICMS A RECUPERAR Registra o somatório dos valores de ICMS a recuperar. Devedor
1.1.3.2.1.02.02.00 ICMS A COMPENSAR Registra o somatório dos valores de ICMS a compensar. Devedor
1.1.3.2.1.03.00.00 ICMS DIFERIDO Registra os valores do ICMS diferido dos estoques. Devedor

1.1.3.2.1.04.00.00 IRRF A COMPENSAR
Registra o somatório dos valores do IR retido na fonte a compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.05.00.00
IR E CSLL A 
RECUPERAR/COMPENSAR

Registra o somatório dos valores do IR e da CSLL a 
recuperar/compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.05.01.00 IR E CSLL A RECUPERAR Registra o somatório dos valores do IR e da CSLL a recuperar. Devedor

1.1.3.2.1.05.02.00 IR E CSLL A COMPENSAR
Registra o somatório dos valores do IR e da CSLL a compensar.

Devedor
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1.1.3.2.1.06.00.00 IR E CSLL DIFERIDOS

Registra a parcela do IR e CSLL que representa a diferença entre os 
valores de lucro apurados seguindo as normas fiscais e seguindo o 
regime de competência, quando estes forem menores e as 
diferenças temporárias.

Devedor

1.1.3.2.1.07.00.00
ISS A RECUPERAR / 
COMPENSAR

Compreende o somatório dos valores do ISS a 
Recuperar/Compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.07.01.00 ISS A RECUPERAR Registra o somatório dos valores do ISS a Recuperar. Devedor
1.1.3.2.1.07.02.00 ISS A COMPENSAR Registra o somatório dos valores do ISS a Compensar. Devedor
1.1.3.2.1.08.00.00 IPVA A COMPENSAR Registra o somatório dos valores do IPVA a compensar. Devedor
1.1.3.2.1.09.00.00 IPTU A COMPENSAR Registra o somatório dos valores do IPTU a compensar. Devedor
1.1.3.2.1.10.00.00 ITR A COMPENSAR Registra o somatório dos valores do ITR a compensar. Devedor

1.1.3.2.1.11.00.00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A 
COMPENSAR

Registra o somatório dos valores da contribuição ao RGPS a 
compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.12.00.00
COFINS A 
RECUPERAR/COMPENSAR

Registra o somatório dos valores da COFINS a 
recuperar/compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.12.01.00 COFINS A RECUPERAR Registra o somatório dos valores da COFINS a recuperar. Devedor
1.1.3.2.1.12.02.00 COFINS A COMPENSAR Registra o somatório dos valores da COFINS a compensar. Devedor

1.1.3.2.1.13.00.00
PIS/PASEP A 
RECUPERAR/COMPENSAR

Registra o somatório dos valores do PIS/PASEP a 
recuperar/compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.13.01.00 PIS/PASEP A RECUPERAR Registra o somatório dos valores do PIS/PASEP a recuperar. Devedor
1.1.3.2.1.13.02.00 PIS/PASEP A COMPENSAR Registra o somatório dos valores do PIS/PASEP a compensar. Devedor

1.1.3.2.1.14.00.00
CIP A 
RECUPERAR/COMPENSAR

Registra o somatório dos valores da Contribuição de Iluminação 
Pública a recuperar/compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.14.01.00 CIP A RECUPERAR
Registra o somatório dos valores da Contribuição de Iluminação 
Pública a recuperar.

Devedor
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1.1.3.2.1.14.02.00 CIP A COMPENSAR
Registra o somatório dos valores da Contribuição de Iluminação 
Pública a compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.99.00.00
OUTROS TRIBUTOS A 
RECUPERAR/COMPENSAR

Compreende o somatório dos valores de outros tributos a 
recuperar/compensar.

Devedor

1.1.3.2.1.99.01.00
OUTROS TRIBUTOS A 
RECUPERAR Registra o somatório dos valores de outros tributos a recuperar.

Devedor

1.1.3.2.1.99.02.00
OUTROS TRIBUTOS A 
COMPENSAR Registra o somatório dos valores de outros tributos a compensar.

Devedor

1.1.3.2.2.00.00.00
TRIBUTOS A 
RECUPERAR/COMPENSAR - 
INTRA OFSS

Compreende/Registra os valores das faturas/duplicatas a receber 
decorrentes das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que 
ocorrem no curso normal das operações da unidade, representando 
um direito a cobrar de seus clientes. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Devedor

1.1.3.2.2.01.00.00
VALORES A RECUPERAR -POR 
RECLASSIFICAÇÃO DE 
RECEITA

Registra os valores a serem recuperados pela Unidade arrecadadora 
pela reclassificação , da parcela recebida dos Impostos, referentes a 
pagamentos efetuados e reclassificados pelos contribuintes .

Devedor

1.1.3.3.0.00.00.00

CRÉDITOS A RECEBER POR 
DESCENTRALIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Compreende os créditos a receber decorrentes da descentralização 
de serviços públicos, tanto por meio de outorga a entidades da 
administração indireta como por meio de delegação, nas formas de 
concessão, inclusive parcerias público-privada - PPP, permissão ou 
autorização ao particular do direito de exploração de serviços 
públicos.

Devedor
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1.1.3.3.1.00.00.00

CRÉDITOS A RECEBER POR 
DESCENTRALIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os créditos a receber decorrentes da descentralização 
de serviços públicos, tanto por meio de outorga a entidades da 
administração indireta, como por meio de delegação, nas formas de 
concessão, inclusive parcerias público-privada - PPP, permissão ou 
autorização ao particular do direito de exploração de serviços 
públicos. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Devedor

1.1.3.3.1.02.00.00

CRÉDITOS A RECEBER POR 
DESCENTRALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

Compreende os créditos a receber decorrentes da descentralização 
de serviços públicos, tanto por meio de outorga a entidades da 
administração indireta, como por meio de delegação, nas formas de 
concessão, inclusive parcerias público-privada - PPP, permissão ou 
autorização ao particular do direito de exploração de serviços 
públicos.

Devedor

1.1.3.3.1.03.00.00
PERMISSÃO E CONCESSÃO 
DE USO DE BENS PÚBLICOS

Registra os valores a receber decorrentes de permissão de uso de 
bens públicos..

Devedor

1.1.3.3.1.99.00.00

DEMAIS CRÉDITOS A 
RECEBER POR 
DESCENTRALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS

Compreende os créditos a receber decorrentes da descentralização 
da prestação de serviços públicos nao classificados nas contas 
anteriores.

Devedor

1.1.3.3.1.99.99.00

OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER POR 
DESCENTRALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS

Registra os créditos a receber decorrentes da descentralização da 
prestação de serviços públicos, nao classificados nas contas 
anteriores.

Devedor
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1.1.3.4.0.00.00.00
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO

Compreende os valores realizáveis no curto prazo, provenientes de 
direitos oriundos de danos ao patrimônio, apurados em sindicância, 
prestação de contas, tomada de contas, processos judiciais e outros.

Devedor

1.1.3.4.1.00.00.00
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores realizáveis no curto prazo, provenientes de 
direitos oriundos de danos ao patrimônio, apurados em sindicância, 
prestação de contas, tomada de contas, processos judiciais e outros. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Devedor

1.1.3.4.1.01.00.00

CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMONIO DECORRENTES 
DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS

Compreende os valores realizáveis no curto prazo, provenientes de 
direitos oriundos de danos ao patrimônio, apurados em processos 
administrativos .

Devedor

1.1.3.4.1.01.01.00
CRÉDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FOLHA DE 
PAGAMENTO

Registra o crédito da Estado correspondente a débitos 
administrativos decorrentes de folha de pagamento.

Devedor

1.1.3.4.1.01.02.00
CRÉDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE ERRO 
ADMINISTRATIVO

Registra o crédito do ente correspondente a débito administrativo 
decorrentes de erro da administração.

Devedor

1.1.3.4.1.01.03.00
CRÉDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE DOLO, MÁ-
FÉ OU FRAUDE

Registra o crédito do ente correspondente a débito administrativo 
decorrentes de dolo, má-fé ou fraude.

Devedor
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1.1.3.4.1.01.04.00

CRÉDITOS A RECEBER DE 
SERVIDORES NÃO 
RECOLHIDOS NO PRAZO 
LEGAL

Registra os saldos dos valores entregues a funcionários ou 
servidores, não devolvidos dentro dos prazos estabelecidos em 
normas legais ou determinação administrativa ou seja, quando o 
produto a arrecadar não tenha sido recolhido no prazo legal.

Devedor

1.1.3.4.1.01.05.00

CRÉDITOS A RECEBER POR 
IRREGULARIDADES DE 
TERCEIROS EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS

Registra os valores relativos as responsabilidades por 
irregularidades em prestação de serviços por terceiros, cujos 
processos foram apurados, com imputação da responsabilidade.

Devedor

1.1.3.4.1.01.06.00
MULTAS E JUROS A RECEBER 
DE SERVIDORES 
RESPONSABILIZADOS

Registra os valores referentes a multas e juros pagos pelo órgão, 
porém de responsabilidade de servidores, que foram apurados, com 
imputação da responsabilidade.

Devedor

1.1.3.4.1.01.07.00
CRÉDITOS A RECEBER POR 
USO INDEVIDO DE COTA

Registra os débitos (apurados e em apuração) de parlamentares em 
razão de recebimento indevido de valor relacionado a cota destina a 
custear gastos vinculados ao exercício de atividade parlamentar.

Devedor

1.1.3.4.1.01.08.00
CRÉDITOS A RECEBER 
ORIUNDOS DE USO OU 
ALUGUEL

Registra os débitos (apurados e em apuração) referentes a débitos 
de parlamentares conhecidos após seu afastamento do mandado e 
que não puderam ser descontados em folha de pagamento. 
exemplos: remanescente de conta de energia elétrica, gás, taxa de 
limpeza pública e aluguéis de outros bens imóveis pertencente ao 
órgão.

Devedor

1.1.3.4.1.01.09.00

CRÉDITOS A RECEBER POR 
PAGAMENTOS INDEVIDOS DE 
BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

Registra as responsabilidades imputadas a órgãos pagadores por 
pagamentos indevidos de benefícios previdenciários, pós-morte do 
segurado (créditos reconhecidos sem necessidade de instauração 
de tomada de contas especial).

Devedor
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1.1.3.4.1.01.99.00
OUTROS CRÉDITOS 
ADMINISTRATIVOS

Registra o crédito da Estado correspondente a outros créditos 
administrativos que nao se enquadram em rubricas específicas 
existentes.

Devedor

1.1.3.4.1.01.99.01
DECORRENTES DE DANO AO 
PATRIMÔNIO

Registra o crédito da Estado correspondente a debito administrativo 
decorrente de danos ao patrimônio público.

Devedor

1.1.3.4.1.01.99.02 PAGAMENTOS INDEVIDOS
Registra as responsabilidades imputadas a gestores e outros 
responsáveis e co-responsáveis por pagamentos efetuados 
indevidamente, inclusive em casos de super faturamento.

Devedor

1.1.3.4.1.01.99.03
OUTRAS 
RESPONSABILIDADES - 
DEVEDORES DIVERSOS

Registra os valores de outras responsabilidades imputadas 
devedores diversos.

Devedor

1.1.3.4.1.01.99.04
RESPONSABILIDADE A 
APURAR NA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Registrar as responsabilidades a apurar na prestação de contas, por 
meio da transação BAD, para posterior enquadramento pela unidade 
responsável.

Devedor

1.1.3.4.1.01.99.05
VALORES DE ADIANTAMENTO 
A RETORNAR PARA CONTA 
BANCÁRIA DE ORIGEM

Registra os valores não utilizados em conta bancária de 
relacionamento para adiantamento que não retornaram para a conta 
bancária de origem até o final do exercício

Devedor

1.1.3.4.1.01.99.99
OUTROS CRÉDITOS POR 
DANO AO PATRIMÔNIO - 
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Registra o crédito do ente correspondente a outros créditos 
administrativos que não se enquadram em rubricas específicas 
existentes..

Devedor
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1.1.3.4.1.02.00.00

CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO APURADOS EM 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Compreende os valores realizáveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de direitos oriundos de danos ao patrimônio, 
apurados em tomada de contas especial.

Devedor

1.1.3.4.1.02.01.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
PAGAMENTOS INDEVIDOS -
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra as responsabilidades imputadas a gestores e outros 
responsáveis e co-responsáveis por pagamentos efetuados 
indevidamente, inclusive em casos de super faturamento (quando for 
instaurada tomada de especial).

Devedor

1.1.3.4.1.02.02.00

CREDITOS A RECEBER DE 
SERVIDORES NAO 
RECOLHIDOS NO PRAZO 
LEGAL - TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os saldos dos valores entregues a funcionários ou 
servidores, nao devolvidos dentro dos prazos estabelecidos em 
normas legais ou determinações administrativas, ou seja, quando o 
produto a arrecadar nao tenha sido recolhido no prazo legal .

Devedor

1.1.3.4.1.02.03.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
DESFALQUES OU DESVIOS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os desfalques, desvios de bens e valores da Estado ou de 
entidades públicas, apuradas em processos por ações 
administrativas e policial ou julgamento judicial (quando for 
instaurada tomada de especial).

Devedor

1.1.3.4.1.02.04.00

CREDITOS A RECEBER POR 
DEBITOS DE TERCEIROS EM 
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores relativos as responsabilidades por 
irregularidades em prestação de serviços por terceiros,cujos 
processos foram apurados,com imputação da responsabilidade 
(quando for instaurada tomada de especial).

Devedor
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1.1.3.4.1.02.06.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
PAGAMENTOS SEM 
RESPALDO ORCAMENTARIO - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra as despesas realizadas sem existência de crédito que as 
comporte, resultando em pagamento sem prévio empenho ou ainda 
com classificação imprópria (diferente daquela prevista no 
orçamento), apuradas, com imputação da responsabilidade (quando 
for tomada de contas especial).

Devedor

1.1.3.4.1.02.07.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE CREDITOS 
ANTECIPADOS - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os valores pagos sobre dotações decorrentes de créditos 
antecipados nao realizados ate o fechámento do exercício, 
apurados, com imputação da responsabilidade (quando for 
instaurada tomada de especial).

Devedor

1.1.3.4.1.02.08.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FALTA OU 
IRREGULARIDADE DE 
COMPROVAÇÃO - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os valores correspondentes a falta de documentação 
comprobatória da execução da despesa, inclusive a apresentada 
fora do prazo legal, bem como a inadimplência na comprovação de 
instrumentos de transferência ou ainda irregularidade na 
documentação

Devedor

1.1.3.4.1.02.09.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FALTA DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os valores relativos a bens e serviços adquiridos sem a 
necessária licitação específica, em processos motivados, por 
determinações administrativas e ou inquéritos, apurados, com 
imputação da responsabilidade (quando for instaurada tomada de 
contas especial).

Devedor
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1.1.3.4.1.02.10.00

MULTAS E JUROS A RECEBER 
DE SERVIDORES 
RESPONSABILIZADOS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores referentes a multas e juros pagos pelo órgao, 
porem de responsabilidade de servidores, que foram apurados, com 
imputação da responsabilidade (quando for instaurada tomada de 
especial).

Devedor

1.1.3.4.1.02.11.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FALTA DE 
RECOLHIMENTO DE 
OBRIGAÇÕES PECUNIARIAS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores correspondentes a falta de recolhimento ou 
pagamento de obrigações pecuniárias, tais como: parte do 
empregador de obrigações patronais, valores descontados de 
terceiros e nao recolhidos,nao pagamento de obrigações para com a 
Estado, quando for instaurada tomada de contas especial.

Devedor

1.1.3.4.1.02.12.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FRAUDES 
EM BENEFICIOS - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os débitos relativos a fraudes em benefícios da Previdência 
Social, com a responsabilidade devidamente apurada e imputada a 
servidores ou terceiros quando for instaurada tomada de especial.

Devedor

1.1.3.4.1.02.13.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS 
IRREGULARMENTE - TOMADA 
DE CONTAS ESPECIAL

Registra as responsabilidades imputadas a gestores e outros 
responsáveis e co-responsáveis por adiantamentos concedidos em 
desacordo com a legislação pertinente, tais como a fornecedores e 
empregados, quando for instaurada tomada de especial.

Devedor
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1.1.3.4.1.02.14.00

CREDITOS A RECEBER POR 
USO INDEVIDO DE COTA - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os débitos (apurados e em apuração) de parlamentares em 
razao de recebimento indevido de valor relacionado a cota destina a 
custear gastos vinculados ao exercício de atividade parlamentar.

Devedor

1.1.3.4.1.02.15.00

CREDITOS A RECEBER 
ORIUNDOS DE USO OU 
ALUGUEL - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os débitos (apurados e em apuração) referentes a débitos 
de funcionários conhecidos após o afastamento do trabalho que nao 
puderam ser descontados em folha de pagamento. Exemplos: 
remanescente de conta de energia elétrica, taxa de limpeza pública, 
etc.,aluguéis de outros bens imóveis pertencentes ao órgão.

Devedor

1.1.3.4.1.02.99.00

OUTROS CREDITOS A 
RECEBER APURADOS EM 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra as responsabilidades diversas cujas classificações nao 
estejam definidas em contas próprias ou para as quais nao haja 
contas específicas, quando for instaurada tomada de especial.

Devedor

1.1.3.5.0.00.00.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 
VALORES VINCULADOS

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e 
recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para 
direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza 
judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor
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1.1.3.5.1.00.00.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 
VALORES VINCULADOS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e 
recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para 
direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza 
judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, 
realizáveis no curto prazo. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Devedor

1.1.3.5.1.01.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Registra os valores relativos a depósitos e cauções, recebidos ou 
efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para 
garantias de operações específicas, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.01.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a depósitos e cauções, recebidos por 
vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações 
específicas, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.01.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por 
vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações 
específicas, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.02.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS
Registra os valores a receber ou a devolver decorrentes de 
depósitos efetuados ou recebidos por determinação judicial, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.02.01.00 RECEBIDOS Registra os valores a devolver decorrentes de depósitosrecebidos 
por determinação judicial, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.02.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores a receber decorrentes de depósitos efetuados 
por determinação judicial, realizáveis no curto prazo.

Devedor
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1.1.3.5.1.03.00.00
DEPÓSITOS PARA 
INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS

Registra os valores relativos aos depósitos vinculados, decorrentes 
de interposição de recursos na esfera judicial ou administrativa.

Devedor

1.1.3.5.1.03.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos aos depósitos vinculados recebidos, 
decorrentes de interposição de recursos na esfera judicial ou 
administrativa.

Devedor

1.1.3.5.1.03.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos aos depósitos vinculados efetuados, 
decorrentes de interposição de recursos na esfera judicial ou 
administrativa.

Devedor

1.1.3.5.1.04.00.00 DEPÓSITOS ESPECIAIS Registra os valores relativos a fianças, recebidas ou concedidos, 
para garantias de operações específicas, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.04.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a fianças, recebidas, para garantias de 
operações específicas, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.04.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a fianças, concedidas, para garantias 
de operações específicas, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.11.00.00
EMPRÉSTIMOS ENTRE 
ÓRGÃOS

Registra os valores relativos a empréstimos entre órgãos, recebidos 
ou concedidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.11.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a empréstimos entre órgãos, recebidos, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.11.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a empréstimos entre órgãos, 
concedidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor
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1.1.3.5.1.15.00.00

OPERAÇÕES DERIVADAS DE 
SAQUES PARA 
CONCESSÃO/OBTENÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS NA CONTA 
ÚNICA

Registra os valores relativos a operações derivadas de saques para 
concessão/obtenção de empréstimos na conta única, recebidos ou 
concedidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.15.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a operações derivadas de saques para 
concessão/obtenção de empréstimos na conta única, recebidos, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.15.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a operações derivadas de saques para 
concessão/obtenção de empréstimos na conta única, concedidos, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.16.00.00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
/REDE ARRECADADORA

Registra os valores relativos a depósitos bancários /rede 
arrecadadora, recebidos ou concedidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.16.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a depósitos bancários /rede 
arrecadadora, recebidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.16.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a depósitos bancários /rede 
arrecadadora, concedidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.17.00.00
CRÉDITOS JUNTO AOS 
MUNICÍPIOS - RESTITUIÇÃO 
DE IMPOSTOS

Registrar os valores das parcelas de tributos restituídos aos 
contribuintes a reaver dos municípios.

Devedor
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1.1.3.5.1.17.01.00

VALORES A RECUPERAR DOS 
MUNICÍPIOS -PAGOS A MAIOR 
E RESTITUIDOS AO 
CONTRIBUINTE - ICMS - / IPVA - 
MUNICÍPIOS

Registra os valores a serem restituídos ao Estado pelos Municípios, 
da parcela recebida dos Impostos ICMS / IPVA, referentes a 
pagamentos efetuados a maior pelos contribuintes ao Estado e já 
restituídos a estes.

Devedor

1.1.3.5.1.17.02.00

VALORES A RECUPERAR DOS 
MUNICÍPIOS -POR 
RECLASSIFICAÇÃO DE 
RECEITA - ICMS - / IPVA - 
MUNICÍPIOS

Registra os valores a serem recuperados pelo Estado dos 
Municípios, da parcela recebida dos Impostos ICMS / IPVA, 
referentes a pagamentos efetuados e reclassificados pelos 
contribuintes.

Devedor

1.1.3.5.1.17.03.00
VALORES A RECUPERAR -POR 
RECLASSIFICAÇÃO DE 
RECEITA

Registra os valores a serem recuperados pelo Estado , da parcela 
recebida dos Impostos, referentes a pagamentos efetuados e 
reclassificados pelos contribuintes.

Devedor

1.1.3.5.1.17.06.00
VALORES A RECUPERAR DOS 
MUNICÍPIOS POR 
RESTITUIÇÃO - ICMS E IPVA

Registra os valores restituídos ao Estado pelos municípios, da 
parcela recebida de ICMS/IPVA, referente a pagamentos efetuados 
a maior pelos contribuintes ao Estado e já restituídos

Devedor

1.1.3.5.1.17.07.00

VALORES A RECUPERAR DOS 
MUNICÍPIOS PAGOS A MAIOR 
E RESTITUÍDOS AO 
CONTRIBUINTE - FCBA

Registra os valores a recuperar dos municípios pagos a maior e que 
serão restituídos ao contribuinte - FCBA

Devedor

1.1.3.5.1.98.00.00 APORTE FUNDEB - ESTADO
Compreende o somatório dos valores referentes ao Aporte do 
Estado - FUNDEB migrados do SICOF e da execução normal a 
partir da Entrada em operação do FIPLAN.

Devedor

1.1.3.5.1.98.01.00 APORTE FUNDEB - ESTADO
Registra os valores relativos ao aporte que o Estado faz ao 
FUNDEB, e executados no FIPLAN.

Devedor
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1.1.3.5.1.98.02.00
APORTE FUNDEB - ESTADO - 
MIGRAÇÃO

Registra os valores relativos ao aporte que o Estado faz ao 
FUNDEB, que foram migrados do SICOF.

Devedor

1.1.3.5.1.98.03.00
APORTE AO FUNDEB ESTADO - 
RESTITUIÇÃO

Registra os valores de aporte ao FUNDEB referente a restituição de 
impostos devidas ao contribuinte.

Devedor

1.1.3.5.1.98.04.00

APORTE AO FUNDEB ESTADO - 
POR RECLASSIFICAÇÃO DE 
RECEITA - ICMS - / IPVA - 
MUNICÍPIOS

Registra os valores de aporte ao FUNDEB referente a parcela 
recebida dos Impostos ICMS / IPVA, referentes a pagamentos 
efetuados e reclassificados pelos contribuintes.

Devedor

1.1.3.5.1.99.00.00
OUTROS DEPÓSITOS 
RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS

Registra os valores relativos a outros depósitos, recebidos ou 
concedidos, realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.99.01.00 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a outros depósitos, recebidos, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.99.02.00 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a outros depósitos, concedidos, 
realizáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.3.5.1.99.03.00
CONCEDIDOS - PRECATÓRIOS 
EMENDA 062

Registra os valores relativos a precatórios , concedidos, realizáveis 
no curto prazo, emenda 062, permanente.

Devedor

1.1.3.5.1.99.04.00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 
VALORES VINCULADOS-
CONTA 
ESPECIAL(PRECATÓRIOS)

Registra os valores relativos a precatórios concedidos ao TJ 
conforme emenda 062.

Devedor

1.1.3.6.0.00.00.00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 
A RECEBER A CURTO PRAZO

Compreende os valores relativos aos créditos previdenciários a 
receber, realizáveis no curto prazo.

Devedor
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1.1.3.6.1.00.00.00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 
A RECEBER A CURTO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores relativos aos créditos previdenciários a receber, 
realizáveis no curto prazo. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da 
seguridade social (OFSS).

Devedor

1.1.3.6.2.00.00.00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 
A RECEBER A CURTO PRAZO - 
INTRA OFSS

Compreende os valores relativos aos créditos previdenciários a 
receber, realizáveis no curto prazo. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Devedor

1.1.3.6.2.01.00.00
CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS A 
RECEBER

Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes 
das contribuições para o financiamento da previdência social.

Devedor

1.1.3.6.2.01.01.00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A 
RECEBER - PATRONA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das 
contribuições previdenciárias para o RPPS como encargo patronal..

Devedor

1.1.3.6.2.01.99.00

CONTRIBUIÇÃOES DO RPPS A 
RECEBER POR 
RECLASSIFICAÇÃO DE 
RECEITA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das 
contribuições para o financiamento da previdência social por 
Reclassificação de Receita.

Devedor

1.1.3.8.0.00.00.00
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
CURTO PRAZO

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, 
provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores.

Devedor
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1.1.3.8.1.00.00.00

OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
CURTO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os outros créditos e valores no curto prazo, 
provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Devedor

1.1.3.8.1.01.00.00 ALUGUÉIS A RECEBER
Registra os valores a receber decorrentes de contratos de aluguel.

Devedor

1.1.3.8.1.03.00.00
INDENIZAÇÕES POR 
SINISTROS PAGOS

Registra os valores a recuperar referentes a indenizações pelo 
pagamento de sinistros.

Devedor

1.1.3.8.1.04.00.00 VALES, TICKETS E BILHETES
Registra o valor de vales, tickets e bilhetes adquiridos para futura 
distribuição aos servidores.

Devedor

1.1.3.8.1.06.00.00
VALORES EM TRÂNSITO 
REALIZÁVEIS

Compreende o somatório dos valores contabilizados indevidamente 
em conta bancária, guia de recebimento e ordens bancárias emitidas 
a compensar.

Devedor

1.1.3.8.1.07.00.00

CRÉDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
INFRAÇÕES LEGAIS E 
CONTRATUAIS

Compreende p somatório dos recursos a receber provenientes da 
aplicação de autos de infração ou decorrentes de quebra de 
cláusulas contratuais. Os créditos decorrentes da quebra de 
cláusulas contratuais podem ser pagos em espécie, glosa ou através 
de fornecimentos.

Devedor

1.1.3.8.1.07.01.00
CRÉDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
INFRAÇÕES CONTRATUAIS

Registra os valores dos recursos a receber decorrentes de quebra 
de cláusulas contratuais. Os créditos decorrentes da quebra de 
cláusulas contratuais podem ser pagos em espécie, glosa ou através 
de fornecimentos.

Devedor
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1.1.3.8.1.07.02.00
CREDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 
POR INFRAÇÃO A 
LEGISLAÇÃO

Registra os valores dos recursos a receber provenientes da 
aplicação de autos de infração a legislação.

Devedor

1.1.3.8.1.08.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA

Registra os valores relativos ao salário-família, incluídos em folhas 
de pagamento, pagos aos empregados (CLT), com filhos menores, a 
compensar com as contribuições devidas pelo empregador a 
Previdência Social.

Devedor

1.1.3.8.1.09.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE
Registra os salários pagos as servidoras gestantes, regidas pela 
CLT no período que perdurar a licença maternidade, prevista em lei, 
a deduzir das obrigações sociais devidas pelos órgaos e entidades.

Devedor

1.1.3.8.1.10.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE

Registra os valores relativos à auxilio natalidade, pagos aos 
empregados regidos pela CLT, quando do nascimento de filhos 
destes, a recuperar, por se tratar de obrigações da Previdência 
Social.

Devedor

1.1.3.8.1.11.00.00
ABONO PERMANÊNCIA E 
APOSENTADORIA

Registra os valores relativos aos adiantamentos efetuados a 
empregados por conta de créditos a receber do INSS, na forma de 
abono permanência e aposentadorias.

Devedor

1.1.3.8.1.12.00.00
AUXÍLIO DOENÇA E 
ACIDENTES

Registra os salários pagos aos servidores, regidos pela CLT, a título 
de auxilio doença/acidentes, previsto em lei, a serem reembolsados 
pelo INSS.

Devedor
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1.1.3.8.1.13.00.00
CRÉDITOS A RECEBER POR 
CESSÃO DE PESSOAL ( SUBST 
P/ CTA 1.1.3.8.1.28.00.00)

Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de 
pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à 
cessão de pessoal. Esta conta foi substituída pela Cta 
1.1.3.81.28.00.00 sem CCC, devendo ser excluída em 2018).

Devedor

1.1.3.8.1.14.00.00
CRÉDITOS ORIUNDOS DE 
CONVÊNIOS CONCEDIDOS A 
COMPROVAR

Compreende os valores referentes a créditos oriundos de liberações 
de convênios por meio da NOB.

Devedor

1.1.3.8.1.16.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS DE 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
NACIONAIS

Compreende os valores referentes a créditos oriundos de liberações 
por transferências de Convênios de Instituições Privadas Nacionais.

Devedor

1.1.3.8.1.17.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS DE 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
INTERNACIONAIS

Compreende os valores referentes a créditos oriundos de liberações 
por transferências de Convênios de Instituições Privadas 
Internacionais.

Devedor

1.1.3.8.1.18.00.00
CRÉDITOS A RECEBER DO 
CENTRO GEMOLÓGICO DA 
BAHIA - CGB

Compreende os valores referentes a créditos oriundos de liberações 
do Centro Gemológico da Bahia.

Devedor

1.1.3.8.1.19.00.00
RECUPERAÇÃO DE FGTS NÃO 
OPTANTES

Compreende os valores referentes a créditos oriundos de 
recuperação de FGTS Não Optantes.

Devedor

1.1.3.8.1.20.00.00
CRÉDITOS A RECEBER DE 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
NACIONAIS

Compreende os valores referentes a créditos oriundos de liberações 
de Instituições Privadas Nacionais.

Devedor
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1.1.3.8.1.21.00.00
PAGAMENTOS A 
REGULARIZAR

Compreende os valores a regularizar de pagamentos diversos, no 
curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Devedor

1.1.3.8.1.21.03.00
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO 
DO FUNDEB A REPASSAR

Registra os valores a regularizar referentes a dedução para 
formação do FUNDEB que serão repassados para o FUNDO no 
curto prazo.

Devedor

1.1.3.8.1.21.04.00
TRANSFERÊNCIA A 
MUNICÍPIOS A REPASSAR

Compreende os valores dos recursos arrecadados pelo Estado e 
que serão repassados aos Municípios. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.1.3.8.1.21.04.01
TRANSFERÊNCIA A 
MUNICÍPIOS A REPASSAR - 
ICMS

Registra os valores dos recursos arrecadados pelo Estado e que 
serão repassados aos Municípios referentes ao ICMS.

Devedor

1.1.3.8.1.21.04.02
TRANSFERÊNCIA A 
MUNICÍPIOS A REPASSAR - 
IPVA

Registra os valores dos recursos arrecadados pelo Estado e que 
serão repassados aos Municípios referentes ao IPVA.

Devedor

1.1.3.8.1.21.04.03
TRANSFERÊNCIA A 
MUNICÍPIOS A REPASSAR - 
FIES

Registra os valores dos recursos arrecadados pelo Estado e que 
serão repassados aos Municípios referentes ao FIES.

Devedor

1.1.3.8.1.21.04.04
TRANSFERÊNCIA A 
MUNICÍPIOS A REPASSAR - 
FCBA

Registra os valores dos recursos arrecadados pelo Estado e que 
serão repassados aos Municípios referentes ao FCBA.

Devedor
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1.1.3.8.1.22.00.00
RECURSOS DAS ENTIDADES A 
REPASSAR

Registra os valores dos recursos arrecadados pelo Estado e que 
serão repassados para outras Entidades.

Devedor

1.1.3.8.1.23.00.00
ANTECIPAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS P/ AOSID

Registra os valores receber da União referentes a transferências 
para a AOSID (Associação das Obras Sociais de Irmã Dulce) por 
conta de recursos mensais repassados pelo FNS (Fundo Nacional 
de Saúde).

Devedor

1.1.3.8.1.24.00.00
CRÉDITOS A RECEBER - 
CESSÃO DE DIREITOS SOBRE 
ROYALTIES

Registra os valores receber do FUNPREV referentes a cessão de 
direitos sobre royalties efetuados pelo Estado ao Banco do Brasil.

Devedor

1.1.3.8.1.25.00.00
VALORES A REGULARIZAR - 
AJUSTE DE DISPONIBILIDADE

Registra a contrapartida da conta "Valores a Regularizar - Ajustes na 
Disponibilidade" financeira do Estado a Conciliar.

Devedor

1.1.3.8.1.26.00.00
VALORES DE BLOQUEIO 
JUDICIAL A REGULARIZAR

Registra o valor bloqueado em conta bancária em função de 
determinação judicial, para regularização da despesa

Devedor

1.1.3.8.1.26.01.00
VALORES BLOQUEADOS 
CUTE, NO EXERCÍCIO, A 
REGULARIZAR

Registra os valores de bloqueio judicial ocorridos na CUTE, no 
exercício, pendentes de regularização de despesa orçamentária

Devedor

1.1.3.8.1.26.02.00
VALORES DE BLOQUEIO 
JUDICIAL CUTE DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores de bloqueios judiciais ocorridos na CUTE em 
exercícios anteriores.

Devedor

1.1.3.8.1.27.00.00
AJUSTE CUTE A 
REGULARIZAR ¿ VALORES 
ANTERIORES A 2017

Registra o valor do ajuste efetuado na CUTE referente a valores 
anteriores a 2017 pendentes de regularização.

Devedor
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1.1.3.8.1.28.00.00
CRÉDITOS A RECEBER POR 
CESSÃO DE PESSOAL

Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de 
pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à 
cessão de pessoal.

Devedor

1.1.3.8.1.29.00.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A 
RECEBER- EMPRESAS NÃO 
DEPENDENTES

Registra os valores dos dividendos a que a empresa tenha direito, 
em função de participações em outras empresas, quando tais 
empresas já tenham registrado na demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados a parcela de dividendos propostos a distribuir, 
de empresas estatais não dependentes.

Devedor

1.1.3.8.1.96.00.00
CRÉDITOS ORIUNDOS DE 
CONVÊNIOS CONCEDIDOS A 
COMPROVAR TRANSFERIDOS

Registra os valores referentes a créditos oriundos de liberações de 
convênios por meio da NOB, transferidos de Unidades Extintas ou 
com mudança de vinculação.

Devedor

1.1.3.8.1.97.00.00
RECURSOS DIVERSOS 
BLOQUEADOS A RECEBER

Registra o saldo de valores diversos bloqueados pelo Judiciário a 
receber.

Devedor

1.1.3.8.1.98.00.00
MULTAS E JUROS A RECEBER - 
DIVERSOS

Registra os valores referentes a outros créditos a receber -Multas E 
Juros - Diversos.

Devedor

1.1.3.8.1.99.00.00
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER Compreende os valores referentes a outros créditos a receber.

Devedor

1.1.3.8.2.00.00.00
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
CURTO PRAZO - INTRA OFSS

Compreende os outros créditos e valores no curto prazo, 
provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do ente.

Devedor

1.1.3.8.2.05.00.00
RECEITA PRÓPRIA A 
RECEBER

Compreende a receita própria a receber, provenientes de direitos 
obtidos junto a diversos devedores.

Devedor

60/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.3.8.2.06.00.00
RECEITA DO TESOURO A 
RECEBER

Compreende os valores das receitas do tesouro a receber 
provenientes de direitos obtidos junto a diversos credores, cujos 
valores foram arrecadados pelo tesouro mas será administrado 
pelas unidades descentralizadas.

Devedor

1.1.3.8.2.07.00.00
RECURSOS A RECEBER DO 
TESOURO - TAXAS

Registrar os valores dos recursos a receber pelas Unidades 
Executoras referente a taxas arrecadadas pelo Tesouro (Conta da 
Unidade).

Devedor

1.1.3.8.2.08.00.00
RECURSOS A RECEBER DO 
TESOURO/OUTRAS UNIDADES

Registrar os valores dos recursos a receber pelas Unidades 
Executoras referente a repasses financeiros.

Devedor

1.1.3.8.2.13.00.00
RECURSOS A RECEBER DO 
TESOURO-TAXAS 
ANTERIORES A 2013

Registrar os valores dos recursos a receber pelas unidades referente 
a taxas arrecadadas pelo Tesouro (Conta da Unidade).

Devedor

1.1.3.8.2.15.00.00
CRÉDITOS A RECEBER POR 
TRANSFERÊNCIAS ENTRE 
ÓRGÃOS - INTRA OFSS

Registra os valores referentes a créditos oriundos de transferências 
entre órgãos- INTRA OFSS.

Devedor

1.1.3.8.2.16.00.00

VALORES A RECEBER DE 
RECLASSIFICAÇÃO DA 
RECEITA INTEGRADA - 
ENTRADA POR CONVERSÃO

Registra os valores de entrada por conversão de DAE de receita 
integrada referentes a reclassificação de receita.

Devedor
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1.1.3.8.2.18.00.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A 
RECEBER - EMPRESAS 
DEPENDENTES

Registra os valores dos dividendos a que a empresa tenha direito, 
em função de participações em outras empresas, quando tais 
empresas já tenham registrado na demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados a parcela de dividendos propostos a distribuir, 
de empresas estatais dependentes.

Devedor

1.1.3.8.2.88.00.00
DIREITO DE EMPRÉSTIMOS 
DR - FOLHA DE PESSOAL 
INTEGRADA

Registra os ativos/direitos de Empréstimos de recursos cuja 
destinação de recursos foram utilizadas por insuficiência na DR 
Folha de Pessoal...

Devedor

1.1.3.8.2.99.00.00
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
CURTO PRAZO - INTRA OFSS

Registra os valores de outros créditos e valores de curto prazo, 
provenientes de direitos obtidos junto a devedores INTRA OFSS.

Devedor

1.1.3.9.0.00.00.00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
DEMAIS CRÉDITOS E 
VALORES A CURTO PRAZO

Compreende as perdas com o nao recebimento de valores 
referentes a demais créditos e valores a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras.

Credor

1.1.3.9.1.00.00.00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
DEMAIS CRÉDITOS E 
VALORES A CURTO PRAZO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o ajuste de perdas estimadas com o não recebimento 
de valores referentes a demais créditos e valores a curto prazo, por 
inadimplência de terceiros e outras. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Credor

1.1.3.9.1.01.00.00

(-) AJUSTE DE PERDAS EM 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Compreende os valores das provisões para perdas de créditos 
relativos a empréstimos e financiamentos a curto prazo concedidos.

Credor
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1.1.3.9.1.02.00.00
(-) AJUSTE DE PERDAS EM 
CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMÔNIO

Registra os valores das provisões para perdas de créditos relativos a 
créditos por danos ao patrimônio.

Credor

1.1.3.9.1.03.00.00

(-) AJUSTES DE PERDAS EM 
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
CURTO PRAZO

Registra os valores das provisões para perdas de créditos relativos a 
outros créditos a receber e valores a curto prazo.

Credor

1.1.3.9.1.99.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS 
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER

Registra o valor da provisão para devedores duvidosos referentes ao 
créditos a receber.

Credor

1.1.4.0.0.00.00.00
INVESTIMENTOS E 
APLICACOES TEMPORARIAS A 
CRUTO PRAZO

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores 
mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das 
atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, 
alem das aplicações temporárias em metais preciosos.

Devedor

1.1.4.1.0.00.00.00
TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS

Compreendem as aplicacoes de recursos em títulos e valores 
mobiliários, não destinadas a negociação e que não façam parte das 
atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.4.1.1.00.00.00
TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores 
mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das 
atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor
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1.1.4.1.1.04.00.00 ACOES
Compreende os valores das acoes representativas das participacoes 
dos orgaos e entidades no capital das sociedades por acoes havidas 
por aquisicoes, subscricoes, bonificacoes e doacoes.

Devedor

1.1.4.1.1.09.00.00
APLICACOES EM SEGMENTO 
DE RENDA FIXA

Compreende o somatorio dos investimentos realizados pelo RPPS 
com recursos previdenciarios, efetuados em conformidade com o art. 
6º, da resolucao do CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.09.01.00
TITULOS DE 
RESPONSABILIDADE DO 
TESOURO

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em titulos de 
emissao do tesouro nacional, efetuados em conformidade com o art. 
6º, inciso i, alinea a(inclui operacoes compromissadas) da resolucao 
CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.09.02.00
TITULOS DE 
RESPONSABILIDADE DO 
BANCO CENTRAL

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em titulos de 
emissao do Banco Central do Brasil; saldos remanescentes para 
resgates, considerando que o bc nao emite mais titulos da divida 
publica- art 34 lc 101/2000.

Devedor

1.1.4.1.1.10.00.00
APLICACOES EM SEGMENTO 
DE RENDA VARIAVEL

Compreende o somatorio dos investimentos realizados pelo RPPS 
com recursos previdenciarios, efetuados em conformidade com o art. 
7º, da resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.10.01.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
PREVIDENCIARIOS

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em fundo de 
investimentos previdenciarios, efetuados em conformidade com o 
art. 7º, inciso i, da resolucao vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE ACOES
Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em fundo de 
acoes, efetuados em conformidade com o art. 7º, inciso iii, da 
resolucao CMN n° 3.790/2009.

Devedor
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1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO MULTIMERCADO
Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em fundo de 
multimercado, efetuados em conformidade com o art. 7º, inciso iv, da 
resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.10.04.00
FUNDOS DE INDICES 
REFERENCIADOS EM ACOES

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em fundos de 
indices referenciados em acoes, efetuados em conformidade com o 
art. 7º, inci so ii, da resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.10.05.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
EM PARTICIPACOES

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em fundos de 
investimentos em participacoes, efetuados em conformidade com o 
art. 7º, inciso v, da resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.11.00.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS - RPPS

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em fundo de 
investimentos imobiliarios, efetuados em conformidade com o art. 7º, 
inciso vi, da resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.12.00.00
TITULOS E VALORES EM 
ENQUADRAMENTO - RPPS

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em desacordo com 
as regras estabelecidas pela resolucao CMN vigente, artigo 25.

Devedor

1.1.4.1.1.13.00.00
TITULOS E VALORES NAO 
SUJEITOS AO 
ENQUADRAMENTO - RPPS

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, em ativos nao 
sujeitos as regras da resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.14.00.00
APLICACOES COM A TAXA DE 
ADMINISTRACAO DO RPPS

Registra os investimentos realizados pelo RPPS, com recursos da 
taxa de administracao, sujeitos as regras da resolucao CMN vigente.

Devedor

1.1.4.1.1.99.00.00
OUTROS TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS

Registra as aplicações de recursos em outros títulos e valores 
mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das 
atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo.

Devedor
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1.1.4.2.0.00.00.00
APLICACAO TEMPORARIA EM 
METAIS PRECIOSOS

Compreende as aplicacoes de recursos em metais preciosos, não 
destinados a negociação e que não façam parte das atividades 
operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo.

Devedor

1.1.4.2.1.00.00.00
APLICACAO TEMPORARIA EM 
METAIS PRECIOSOS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as aplicações de recursos em metais preciosos, não 
destinados a negociação e que não façam parte das atividades 
operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo. Compreende 
os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.1.4.2.1.99.00.00
APLICACAO TEMPORARIA EM 
OUTROS METAIS PRECIOSOS

Registra o valor referente as aplicacoes em demais metais 
preciosos, depositados no Banco Central do Brasil.

Devedor

1.1.4.9.0.00.00.00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
INVESTIMENTOS E 
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS

Compreende a diferenca entre o valor recuperavel do ativo e seu 
valor contabil, quando o primeiro for menor.

Credor

1.1.4.9.1.00.00.00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
INVESTIMENTOS E 
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - 
CONSOLIDAÇÃO

CCompreende a diferença entre o valor recuperável do ativo e seu 
valor contábil, quando o primeiro for menor. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES
Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou 
utilização propria no curso normal das atividades.

Devedor
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1.1.5.1.0.00.00.00
MERCADORIAS PARA 
REVENDA

Compreende todas os produtos adquiridas de terceiros para 
revenda, que nao sofrem nenhum processo de transformação na 
entidade.

Devedor

1.1.5.1.1.00.00.00
MERCADORIAS PARA 
REVENDA - CONSOLIDAÇÃO

Compreende todos os produtos adquiridos de terceiros para 
revenda, que nao sofrem nenhum processo de transformação na 
entidade. Compreende os saldos que não serão excluidos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social(OFSS).

Devedor

1.1.5.1.1.01.00.00 MERCADORIAS - ESTOQUES
Compreende o valor das mercadorias adquiridas para revenda .

Devedor

1.1.5.2.0.00.00.00
PRODUTOS E SERVICOS 
ACABADOS

Compreende os produtos ja terminados e oriundos da propria 
produção da entidade e disponiveis para venda, estocados na 
fabrica, ou em depositos, ou em filiais, ou ainda com terceiros em 
consignação; e os servicos acabados.

Devedor

1.1.5.2.1.00.00.00
PRODUTOS E SERVICOS 
ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os produtos já terminados oriundos da própria 
produção da entidade e disponíveis para venda, estocados na 
fabrica, ou em depósitos, ou em filiais, ou ainda com terceiros em 
consignação e os serviços acabados. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.1.5.2.1.01.00.00 PRODUTOS ACABADOS

Registra o valor de produtos manufaturados ja terminados, oriundos 
da propria produção da entidade e disponiveis para venda, 
estocados na fabrica, ou em depositos, ou em filiais, ou ainda com 
terceiros em consignação.

Devedor
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1.1.5.2.1.02.00.00 SERVICOS ACABADOS
Registra os valores pertinentes a servicos acabados que estao 
pendentes de faturamento ou de transferencia para outras contas do 
ativo.

Devedor

1.1.5.3.0.00.00.00
PRODUTOS E SERVICOS EM 
ELABORAÇÃO

Compreende os produtos e servicos em andamento nao concluidos 
na data do balanco patrimonial.

Devedor

1.1.5.3.1.00.00.00
PRODUTOS E SERVICOS EM 
ELABORAÇÃO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os produtos e servicos em andamento nao concluidos 
na data do balanco patrimonial. Compreende os saldos que não 
serão excluidos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.5.3.1.01.00.00 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO

Registra a totalidade das materias-primas ja requisitadas que estao 
em processo de transformação e o montante de custos diretos e 
indiretos relativos aos produtos em elaboração nao concluidos na 
data do balanco patrimonial.

Devedor

1.1.5.3.1.02.00.00 SERVICOS EM ELABORAÇÃO
Registra os custos diretos e indiretos relativos aos servicos em 
elaboração nao concluidos na data do balanco patrimonial.

Devedor

1.1.5.4.0.00.00.00 MATERIAS-PRIMAS
Compreende o estoque de materias-primas que serao utilizados no 
processo produtivo.

Devedor

1.1.5.4.1.00.00.00
MATERIAS-PRIMAS - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o estoque de materias-primas que serao utilizados no 
processo produtivo. Compreende os saldos que não serão excluidos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.5.4.1.01.00.00
MATERIAS-PRIMAS - 
ARMAZENS PROPRIOS

Registra o estoque de materias-primas que serao utilizados no 
processo produtivo, guardadas em armazens proprios.

Devedor
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1.1.5.4.1.02.00.00
MATERIAS-PRIMAS - 
ARMAZENS DE TERCEIROS

Registra o estoque de materias-primas que serao utilizados no 
processo produtivo, guardadas em armazens de terceiros.

Devedor

1.1.5.5.0.00.00.00 MATERIAIS EM TRANSITO
Compreende o valor dos materiais em processo de transferencia 
para outras unidades da entidade.

Devedor

1.1.5.5.1.00.00.00
MATERIAIS EM TRANSITO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor dos materiais em processo de transferencia 
para outras unidades da entidade. Compreende os saldos que não 
serão excluidos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.5.5.1.01.00.00
ESTOQUES MERCADORIAS 
PARA REVENDA EM TRANSITO

Registra o valor das mercadorias em transito relativas a estoques 
proprios da entidade.

Devedor

1.1.5.5.1.02.00.00
ESTOQUES POR ATACADO EM 
TRANSITO

Registra o valor das mercadorias em transito relativas as 
transferencias do estoque por atacado.

Devedor

1.1.5.5.1.03.00.00
ESTOQUES ESPECIAIS DE 
PRODUTOS EM PROCESSO 
DE AQUISIÇÃO

Registra o valor dos produtos em processo de aquisição relativos a 
restos a pagar.

Devedor

1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO
Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno 
da unidade.

Devedor

1.1.5.6.1.00.00.00
ALMOXARIFADO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno 
da unidade. Compreende os saldos que não serão excluidos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social(OFSS).

Devedor

69/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Registra os valores dos materiais de consumo adquiridos e 
estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo 
interno da unidade.

Devedor

1.1.5.6.1.02.00.00
ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

Registra os valores dos materiais de consumo adquiridos e 
estocados em almoxarifados, destinados a distribuição gratuita.

Devedor

1.1.5.6.1.05.00.00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES

Registra os valores dos medicamentos e materiais hospitalares 
adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao 
consumo interno da unidade.

Devedor

1.1.5.6.1.07.00.00
IMPORTAÇÃO EM 
ANDAMENTO - MATERIAL DE 
CONSUMO

Registra os valores das importações em andamento de materiais de 
consumo, destinados a atender ao consumo interno da unidade.

Devedor

1.1.5.8.0.00.00.00 OUTROS ESTOQUES
Compreende o valor dos outros bens adquiridos,produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou 
utilização própria no curso normal das atividades.

Devedor

1.1.5.8.1.00.00.00
OUTROS ESTOQUES - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor dos outros bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou 
utilização própria no curso normal das atividades. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.1.5.8.1.01.00.00
ESTOQUE BENS MÓVEIS 
PARA LEILÃO

Registra os valores dos Bens Móveis recebidos pela SAEB para 
Leilão.

Devedor

1.1.5.8.1.02.00.00
ESTOQUE BENS MÓVEIS 
PARA REUTILIZAÇÃO

Registra os valores dos Bens Móveis recebidos pela SAEB para 
Reutilização.

Devedor
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1.1.5.8.1.03.00.00
ESTOQUE BENS MÓVEIS 
INSERVÍVEIS

Registra os valores dos Bens Móveis recebidos pela SAEB 
considerados Inservíveis.

Devedor

1.1.5.8.1.04.00.00
ESTOQUE BENS MÓVEIS 
PARA DOAÇÕES

Compreende os valores dos Bens Móveis recebidos pela SAEB para 
doação.

Devedor

1.1.5.8.1.04.01.00 ANIMAIS PARA DOAÇÃO
Registra os valores dos Bens Móveis - Animais - recebidos pela 
SAEB para doação.

Devedor

1.1.5.8.1.04.02.00
OUTROS BENS MÓVEIS PARA 
DOAÇÕES

Registra os valores de Outros Bens Móveis recebidos pela SAEB 
para doação.

Devedor

1.1.5.8.1.93.00.00
ESTOQUE BENS MÓVEIS 
ALIENAÇÃO - VALOR 
CONTÁBIL

Registra a apuração do Valor Contábil dos Bens Móveis destinados 
a alienação.

Devedor

1.1.5.9.0.00.00.00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
ESTOQUES

comp o reg das perdas conhecidas em estoques e calc por 
estimativa, relat a estoques deteriorados ou obsoletos e para 
cobertura a diferenças físicas, quando tais perdas não puderem ser 
baixadas das próprias contas, por não estarem identificados os itens 
específicos e constituírem estimativas, bem como o registro do 
ajuste de perdas para os estoque que tiverem o valor de mercado 
inferior ao seu custo.

Credor
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1.1.5.9.1.00.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

comp reg de perdas conhecidas em estoques calc por estimativa, 
relat a estoques deteriorados ou obsoletos e para dar cobertura a 
diferenças físicas, qdo tais perdas n/puderem ser baixadas, por 
n/estarem identificadosos e por constituírem estimativas, bem como 
o registro do ajuste de perdas para estoque que tiverem valor de 
mercado inferior ao seu custo. comp os saldos que n/serão 
excluídos nos demonst cons do OFSS.

Credor

1.1.5.9.1.01.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS EM ESTOQUES

comp reg de perdas conhecidas em estoques calc por estimativa, 
relat a estoques deteriorados ou obsoletos e para dar cobertura a 
diferenças físicas, qdo tais perdas n/puderem ser baixadas, por 
n/estarem identificadosos e por constituírem estimativas, bem como 
o registro do ajuste de perdas para estoque que tiverem valor de 
mercado inferior ao seu custo.

Credor

1.1.5.9.1.02.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
REDUÇÃO AO VALOR DE 
MERCADO

Registra a ajustes de perdas para os estoque que tiverem o valor de 
mercado inferior ao seu custo.

Credor

1.1.9.0.0.00.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS PAGAS 
ANTECIPADAMENTE

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a 
entidade ocorrerão no curto prazo.

Devedor

1.1.9.1.0.00.00.00
PREMIOS DE SEGUROS A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de premios de seguro a 
apropriar.

Devedor
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1.1.9.1.1.00.00.00
PREMIOS DE SEGUROS A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pagos a titulo de premios de seguro a apropriar. 
Compreende os saldos que não serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.2.0.00.00.00
VPD FINANCEIRAS A 
APROPRIAR Compreende os valores pagos a titulo VPD financeiras a apropriar.

Devedor

1.1.9.2.1.00.00.00
VPD FINANCEIRAS A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores pagos a titulo VPD financeiras a apropriar. 
Compreende os saldos que não serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.3.0.00.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de assinaturas e anuidades a 
apropriar.

Devedor

1.1.9.3.1.00.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pagos a titulo de assinaturas e anuidades a 
apropriar. Compreende os saldos que não serão excluidos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.4.0.00.00.00
ALUGUEIS PAGOS A 
APROPRIAR Compreende os valores pagos a titulo de aluguel a apropriar.

Devedor

1.1.9.4.1.00.00.00
ALUGUEIS PAGOS A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pagos a titulo de aluguel a 
apropriar.Compreende os saldos que não serão excluidos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.5.0.00.00.00
TRIBUTOS PAGOS A 
APROPRIAR Compreende os valores pagos a titulo de tributos pagos a apropriar.

Devedor
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1.1.9.5.1.00.00.00
TRIBUTOS PAGOS A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pagos a titulo de tributos pagos a apropriar. 
Compreende os saldos que não serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.5.2.00.00.00
TRIBUTOS PAGOS A 
APROPRIAR - INTRA OFSS

Registra os valores pagos a titulo de tributos pagos a apropriar. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.6.0.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES 
CONFEDERATIVAS A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de contribuições 
confederativas a apropriar.

Devedor

1.1.9.6.1.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES 
CONFEDERATIVAS A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pagos a titulo de contribuições confederativas a 
apropriar. Compreende os saldos que não serão excluidos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.7.0.00.00.00
BENEFICIOS A PESSOAL A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de beneficio a pessoal a 
apropriar.

Devedor

1.1.9.7.1.00.00.00
BENEFICIOS A PESSOAL A 
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pagos a titulo de beneficio a pessoal a apropriar. 
Compreende os saldos que não serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.8.0.00.00.00 DEMAIS VPD A APROPRIAR compreeende os demais valores pagos a apropriar. Devedor
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1.1.9.8.1.00.00.00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - 
CONSOLIDAÇÃO

compreeende os demais valores pagos a apropriar. Compreende os 
saldos que não serão excluidos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.1.9.8.1.01.00.00
DIREITOS AUTORAIS A 
APROPRIAR

Registra os valores pagos a titulo de direitos autorais a serem 
apropriados quando da efetivação da VPD.

Devedor

1.1.9.8.1.02.00.00
COMISSÕES E PREMIOS 
PAGOS A APROPRIAR

Registra os pagamentos nao restituiveis a vendedores ou 
representantes por conta de comissões ou de premios por vendas 
que a entidade ainda nao contabilizou como variações patrimoniais 
aumentativas.

Devedor

1.1.9.8.1.03.00.00
DESPESA A APROPRIAR POR 
PENDENCIA DE 
INFORMAÇÕES

Registra os valores pagos referentes a despesas realizadas e nao 
apropriadas por pendencias de informações operacionais ou 
detalhámentos, cujas condições estejam legalmente amparadas.

Devedor

1.1.9.8.1.99.00.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR
Registra outros valores pagos a apropriar quando da efetivação da 
VPD.

Devedor

1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE
Compreende o ativo nao-circulante : o ativo realizavel a longo prazo, 
os investimentos, o imobilizado e o intangivel.

Devedor

1.2.1.0.0.00.00.00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO 
PRAZO

Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis 
no longo prazo.

Devedor

1.2.1.1.0.00.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, 
serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e 
empréstimos e financiamentos concedidos, com vencimento no 
longo prazo.

Devedor
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1.2.1.1.1.00.00.00
CREDITOS A LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, 
serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e 
empréstimos e financiamentos concedidos com vencimento no longo 
prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Devedor

1.2.1.1.1.01.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A 
RECEBER

Registra os valores relativos a créditos a receber com vencimento 
apos termino exercício seguinte, oriundos da variação patrimonial 
aumentativa tributarias. Os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsório..

Devedor

1.2.1.1.1.01.01.00 PARCELAMENTO DE ICMS

REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS A RECEBER 
COM VENCIMENTO APOS TERMINO EXERCÍCIO SEGUINTE, 
ORIUNDOS DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
TRIBUTARIAS - ICMS.

Devedor

1.2.1.1.1.01.02.00
PARCELAMENTO 
ADMINISTRATIVOS CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS Registra os valores de créditos tributários parcelados a receber

Devedor

1.2.1.1.1.02.00.00 CLIENTES
Registra os valores relativos a creditos a receber com vencimento 
apos termino exercício seguinte, oriundos da variação patrimonial 
aumentativa tributarias. Os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsório.

Devedor

1.2.1.1.1.02.01.00
FATURAS/ DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra os valores relativos aos faturamentos provenientes de 
venda de mercadorias/produtos dos estoques estratégicos da 
entidade.

Devedor
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1.2.1.1.1.03.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores de empréstimos e financiamentos concedidos 
por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos..

Devedor

1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Compreende os valores dos créditos de divida ativa tributaria, em 
processo de inscrição e já inscritos, realizáveis após os doze meses 
seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis..

Devedor

1.2.1.1.1.04.01.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Registra os valores dos créditos de divida ativa tributaria, em 
processo de inscrição e já inscritos, realizáveis após os doze meses 
seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis...

Devedor

1.2.1.1.1.04.99.00
(-) PAGAMENTOS DA DIVIDA 
ATIVA TRIBUTARIA A 
APRORIAR

Registra os valores dos pagamentos dos créditos de divida ativa 
tributaria, efetuados pelo contribuinte a apropriar na conta 
1.2.1.1.1.04.01.00.

Credor

1.2.1.1.1.05.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA

Compreende os valores dos créditos de dívida ativa não tributária 
inscritos, realizáveis no longo prazo....

Devedor

1.2.1.1.1.05.01.00
DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES

Registra os valores dos créditos de divida ativa -não tributaria 
derivados de clientes, em processo de inscrição e já inscritos, 
realizáveis apos o termino do exercício seguinte..

Devedor

1.2.1.1.1.05.02.00
DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES -
SIGANT

Registra os valores dos créditos de divida ativa -não tributaria 
derivados de clientes, em processo de inscrição e já inscritos, 
realizáveis apos o termino do exercício seguinte, cujos registros 
tiveram origem no SIGANT...

Devedor
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1.2.1.1.1.05.03.00
(-)PAGAMENTOS DA DÍVIDA 
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A 
APROPRIAR

Registra os valores dos pagamentos dos créditos de divida ativa -
não tributaria a apropriar, originados do SIGANT...

Credor

1.2.1.1.1.06.00.00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 
DO RPPS

Compreende os valores relativos aos créditos previdenciários a 
receber, relativos aos regimes próprios de previdência, realizáveis no 
longo prazo.

Devedor

1.2.1.1.1.06.01.00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A 
RECEBER - SERVIDOR, 
APOSENTADO E PENSIONISTA

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes de 
créditos previdenciários parcelados do RPPS, provenientes de 
contribuições retidas dos servidores, aposentados e pensionistas.

Devedor

1.2.1.1.1.99.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende o o ajuste de perdas estimadas com o não recebimento 
de valores referentes a creditos a longo prazo, por inadimplência de 
terceiros e outras.

Credor

1.2.1.1.1.99.01.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
DEVEDORES DUVIDOSOS

Registra a provisão para cobrir as perdas estimadas na cobranca 
das contas a receber de clientes.

Credor

1.2.1.1.1.99.02.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS DE CREDITOS 
TRIBUTARIOS

Registra os ajustes para perdas para cobrir as perdas estimadas nos 
creditos tributarios.

Credor

1.2.1.1.1.99.03.00
(-) AJUSTES A VALOR 
RECUPERÁVEL DA DIVIDA 
ATIVA TRIBUTARIA

Registra os valores referentes a constituição de ajustes para perdas 
para a divida ativa tributaria, de acordo com os criterios definidos no 
manual de procedimentos da divida ativa.

Credor
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1.2.1.1.1.99.04.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES

Registra os valores referentes a constituição de ajustes para perdas 
de divida ativa nao tributaria, e derivados de clientes, de acordo com 
os criterios definidos no manual de procedimentos da divida ativa.

Credor

1.2.1.1.2.00.00.00
CREDITOS A LONGO PRAZO - 
INTRA OFSS

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, 
serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e 
empréstimos e financiamentos concedidos com vencimento no longo 
prazo. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) do ente.

Devedor

1.2.1.1.2.01.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A 
RECEBER

Registra os valores relativos a créditos a receber com vencimento 
apos termino exercício seguinte, oriundos da variação patrimonial 
aumentativa tributarias.Os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsório.

Devedor

1.2.1.1.2.02.00.00 CLIENTES
Compreende os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes 
das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no 
curso normal das operações da entidade (com vencimento apos 
termino do exercício seguinte), representando um direito a cobrar..

Devedor

1.2.1.1.2.02.01.00
FATURAS/ DUPLICATAS A 
RECEBER

Registra os valores relativos aos faturamentos provenientes de 
venda de mercadorias/produtos dos estoques estratégicos da 
entidade..

Devedor
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1.2.1.1.2.03.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores de empréstimos e financiamentos concedidos 
por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos...

Devedor

1.2.1.1.2.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Compreende os valores dos créditos de divida ativa tributaria, em 
processo de inscrição e já inscritos, realizáveis apos os doze meses 
seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

Devedor

1.2.1.1.2.05.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA

Registra os valores dos créditos de dívida ativa não tributária 
inscritos, realizáveis no longo prazo.

Devedor

1.2.1.1.2.15.00.00

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 
CESSÃO DIREITOS 
ROYALTIES FUNPREV - INTRA 
OFSS (P)

Registra os valores relativos a créditos a receber pelo Estado com 
vencimento após término exercício seguinte, oriundos da 
antecipação de direitos cedidos pelo Estado ao FUNPREV sobre 
royalties.

Devedor

1.2.1.1.2.99.00.00
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os ajustes de perdas estimadas com o não 
recebimento de valores referentes a creditos a longo prazo, por 
inadimplencia de terceiros e outras.

Credor

1.2.1.1.2.99.01.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
DEVEDORES DUVIDOSOS

Registra os ajustes para perdas para cobrir as perdas estimadas na 
cobranca das contas a receber de clientes.

Credor

1.2.1.1.2.99.02.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
PERDAS DE CREDITOS 
TRIBUTARIOS

Registra os ajustes para perdas para cobrir as perdas estimadas nos 
creditos tributarios.

Credor

1.2.1.1.2.99.03.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA 
TRIBUTARIA

Registra os valores referentes a constituição de ajustes para perdas 
para a divida ativa tributaria, de acordo com os criterios definidos no 
manual de procedimentos da divida ativa.

Credor
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1.2.1.1.2.99.04.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES

Registra os valores referentes a constituição de ajustes para perdas 
de divida ativa nao tributaria, e derivados de clientes, de acordo com 
os criterios definidos no manual de procedimentos da divida ativa.

Credor

1.2.1.1.3.00.00.00
CREDITOS A LONGO PRAZO 
INTER OFSS - UNIÃO

Comp valores a receber por fornec de bens, serviços, créditos 
tributários, dívida ativa, transf e empréstimos e financ concedidos 
com vencimento após o termino do exercício seguinte. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos 
distintos, resultantes das transações entre o ente e a União.

Devedor

1.2.1.1.3.01.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A 
RECEBER

Registra os valores relativos a créditos a receber com vencimento no 
longo prazo, oriundos da variação patrimonial aumentativa 
tributarias. Os tributos são: impostos, taxas, contribuições de 
melhoria, contribuições e empréstimos compulsório...

Devedor

1.2.1.1.3.02.00.00 CLIENTES
Registra os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes das 
vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no curso 
normal das operações da entidade (com vencimento apos termino 
do exercício seguinte), representando um direito a cobrar....

Devedor

1.2.1.1.3.03.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores de empréstimos e financiamentos concedidos 
por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos.....

Devedor
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1.2.1.1.3.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Registra os valores dos créditos de divida ativa tributaria, em 
processo de inscrição e já inscritos, realizáveis após os doze meses 
seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

Devedor

1.2.1.1.3.05.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA

Compreende os valores dos créditos de dívida ativa não tributária 
inscritos, realizáveis no longo prazo.

Devedor

1.2.1.1.3.99.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende as perdas com o não recebimento de valores 
referentes a créditos a longo prazo, por inadimplência de terceiros e 
outras.

Credor

1.2.1.1.3.99.01.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
DEVEDORES DUVIDOSOS

Registra os ajustes de perdas para cobrir as perdas estimadas na 
cobrança das contas a receber de clientes.

Credor

1.2.1.1.3.99.02.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS DE CREDITOS 
TRIBUTARIOS

Registra os ajustes de perdas para cobrir as perdas estimadas nos 
créditos tributários.

Credor

1.2.1.1.3.99.03.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA 
TRIBUTARIA

Registra os valores referentes a constituição dos ajustes de perdas 
para perdas para a dívida ativa tributária, de acordo com os critérios 
definidos no manual de procedimentos da divida ativa.

Credor

1.2.1.1.3.99.04.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES

Registra os valores referentes a constituição dos ajustes de perdas 
para perdas de dívida ativa não tributária, e derivados de clientes, de 
acordo com os critérios definidos no manual de procedimentos da 
dívida ativa.

Credor
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1.2.1.1.4.00.00.00
CREDITOS A LONGO PRAZO - 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende os valores a receber por fornecimentos de bens, 
serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e 
empréstimos e financiamentos concedidos com vencimento no longo 
prazo. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um Estado.

Devedor

1.2.1.1.4.01.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A 
RECEBER

Registra os valores relativos a créditos a receber com vencimento 
apos termino exercício seguinte, oriundos da variação patrimonial 
aumentativa tributarias.os tributos são : impostos, taxas , 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios...

Devedor

1.2.1.1.4.02.00.00 CLIENTES
Compreende os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes 
das vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no 
curso normal das operações da entidade (com vencimento apos 
termino do exercício seguinte), representando um direito a cobrar.

Devedor

1.2.1.1.4.03.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra o valores de empréstimos e financiamentos concedidos por 
autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos.

Devedor

1.2.1.1.4.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Registra os valores dos créditos de divida ativa tributaria, em 
processo de inscrição e já inscritos, realizáveis apos os doze meses 
seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

Devedor
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1.2.1.1.4.05.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA

Compreende o somatorio dos valores de emprestimos e 
financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a 
contratos e acordos.

Devedor

1.2.1.1.4.99.00.00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende as perdas com o nao recebimento de valores 
referentes a creditos a longo prazo, por inadimplencia de terceiros e 
outras.

Credor

1.2.1.1.4.99.01.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
DEVEDORES DUVIDOSOS

Registra os ajustes de perdas para cobrir as perdas estimadas na 
cobranca das contas a receber de clientes.

Credor

1.2.1.1.4.99.02.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
PERDAS DE CREDITOS 
TRIBUTARIOS

Registra os ajustes de perdas para cobrir as perdas estimadas nos 
creditos tributarios.

Credor

1.2.1.1.4.99.03.00
(-) AJUSTES DE PERDA PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA 
TRIBUTARIA

Registra os valores referentes a constituição dos ajustes de perdas 
para perdas para a divida ativa tributaria, de acordo com os criterios 
definidos no manual de procedimentos da divida ativa.

Credor

1.2.1.1.4.99.04.00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA 
PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES

Registra os valores referentes a constituição dos ajustes de perdas 
para perdas de divida ativa nao tributaria, e derivados de clientes, de 
acordo com os criterios definidos no manual de procedimentos da 
divida ativa.

Credor
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1.2.1.1.5.00.00.00
CREDITOS A LONGO PRAZO 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende os valores a receber por fornec. de bens, serviços, 
créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e 
financiamentos concedidos com vencimento no longo prazo. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
um Município.

Devedor

1.2.1.1.5.01.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A 
RECEBER

Registra os valores relativos a creditos a receber com vencimento 
apos termino exercício seguinte, oriundos da variação patrimonial 
aumentativa tributarias.Os tributos são: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsório...

Devedor

1.2.1.1.5.02.00.00 CLIENTES
Registra os valores das faturas/duplicatas a receber decorrentes das 
vendas a prazo de mercadorias ou serviços que ocorrem no curso 
normal das operações da entidade (com vencimento apos termino 
do exercício seguinte), representando um direito a cobrar

Devedor

1.2.1.1.5.03.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores de empréstimos e financiamentos concedidos 
por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos. ....

Devedor

1.2.1.1.5.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
Registra os valores dos créditos de divida ativa tributaria, em 
processo de inscrição e já inscritos, realizáveis apos os doze meses 
seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis...

Devedor
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1.2.1.1.5.05.00.00
DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA

Compreende os valores dos créditos de dívida ativa não tributária 
inscritos, realizáveis no longo prazo..

Devedor

1.2.1.1.5.99.00.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os ajustes de perdas estimadas com o nao 
recebimento de valores referentes a creditos a longo prazo, por 
inadimplencia de terceiros e outras.

Credor

1.2.1.1.5.99.01.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
DEVEDORES DUVIDOSOS

Registra os ajustes de perdas para cobrir as perdas estimadas na 
cobranca das contas a receber de clientes.

Credor

1.2.1.1.5.99.02.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
CREDITOS TRIBUTARIOS

Registra os ajustes de perdas para cobrir as perdas estimadas nos 
creditos tributarios.

Credor

1.2.1.1.5.99.03.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
DIV ATIVA TRIBUTARIA

Registra os valores referentes a constituição dos ajustes de perdas 
para perdas para a divida ativa tributaria, de acordo com os criterios 
definidos no manual de procedimentos da divida ativa.

Credor

1.2.1.1.5.99.04.00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE 
DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - CLIENTES

Registra os valores referentes a constituição dos ajustes de perdas 
para perdas de divida ativa nao tributaria, e derivados de clientes, de 
acordo com os criterios definidos no manual de procedimentos da 
divida ativa.

Credor

1.2.1.2.0.00.00.00
DEMAIS CREDITOS E 
VALORES A LONGO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações, com 
vencimento no longo prazo.

Devedor

1.2.1.2.1.00.00.00
DEMAIS CREDITOS E 
VALORES A LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores a receber por demais transações, com 
vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão 
excluidos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social(OFSS).

Devedor
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1.2.1.2.1.01.00.00
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS A PESSOAL E A 
TERCEIROS

Compreende as antecipações concedidas a pessoal, tais como 
antecipações de salarios e ordenados, adiantamentos de 13º salario, 
adiantamentos de ferias e outros, alem da entrega de numerario a 
terceiros sem vinculação específica ao fornecimento de bens.

Devedor

1.2.1.2.1.01.01.00
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS A PESSOAL

Registra os valores das antecipações concedidas a servidores e a 
dirigentes da unidade.

Devedor

1.2.1.2.1.01.03.00
ADIANTAMENTOS DE 
TRANSFERENCIAS 
VOLUNTARIAS

Registra os valores relativos a adiantamentos de recursos 
financeiros formalizados por transferencias voluntarias geradas a 
partir da integração do portal siconv com o FIPLAN.

Devedor

1.2.1.2.1.01.04.00
ADIANTAMENTOS A 
PRESTADORES DE SERVICOS

Registra os valores de antecipações concedidas a prestadores de 
servicos, mas sem vinculação específica ao fornecimento de bens, 
produtos ou servicos predeterminados, pois neste caso devera ser 
classificado, por exemplo, em estoques ou imobilizado.

Devedor

1.2.1.2.1.01.05.00

ADIANTAMENTOS A 
DirETORES, ACIONISTAS OU 
PARTICIPANTES NO LUCRO 
DA COMPANHIA

Registra o somatorio dos valores de adiantamentos concedidos a 
diretores e acionistas ou outros participantes no lucro, tais como os 
detentores de partes beneficiarias ou debentures, quando isso nao 
for seu objeto social.

Devedor

1.2.1.2.1.01.06.00
ADIANTAMENTOS A 
SOCIEDADES COLIGADAS OU 
CONTROLADAS

Registra o somatorio dos valores de adiantamentos concedidos a 
sociedades coligadas e controladas, quando isso nao for seu objeto 
social.

Devedor

1.2.1.2.1.01.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS 
CONCEDIDOS

Registra os outros valores entregues antecipadamente, nao 
classificados em contas anteriores.

Devedor
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1.2.1.2.1.02.00.00
TRIBUTOS A RECUPERAR / 
COMPENSAR

Compreende o somatorio dos valores dos tributos a recuperar / 
compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.01.00
IPI A RECUPERAR / 
COMPENSAR Registra o somatorio dos valores do IPI a recuperar / compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.02.00
ICMS A RECUPERAR / 
COMPENSAR Registra o somatorio dos valores de ICMS a recuperar / compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.03.00 ICMS DIFERIDO Registra o valor do ICMS diferido dos estoques. Devedor

1.2.1.2.1.02.04.00 IRRF A COMPENSAR
Registra o somatorio dos valores do IR retido na fonte a compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.05.00
IR E CSLL A RECUPERAR / 
COMPENSAR

Registra o somatorio dos valores do IR e da CSLL a recuperar/ 
compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.06.00 IR E CSLL DIFERIDOS

Registra a parcela do IR e CSLL que representa a diferenca entre os 
valores de lucro apurados segundo as normas fiscais e o regime de 
competencia, quando estes forem menores e as diferencas forem 
temporarias.

Devedor

1.2.1.2.1.02.07.00 ISS A COMPENSAR
Registra o somatorio dos valores do ISS a recuperar / compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.08.00 IPVA A COMPENSAR
Registra o somatorio dos valores do IPVA a recuperar / compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.09.00 IPTU A COMPENSAR
Registra o somatorio dos valores do IPTU a recuperar / compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.10.00 ITR A COMPENSAR
Registra o somatorio dos valores do ITR a recuperar / compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.11.00 INSS A COMPENSAR Registra o somatorio dos valores do INSS a compensar. Devedor
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1.2.1.2.1.02.13.00
COFINS A RECUPERAR / 
COMPENSAR

Registra o somatorio dos valores da COFINS a recuperar / 
compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.02.14.00
PIS/PASEP A RECUPERAR / 
COMPENSAR

Registra o somatorio dos valores do PIS/PASEP a recuperar / 
compensrar

Devedor

1.2.1.2.1.02.99.00
OUTROS TRIBUTOS 
RECUPERAR / COMPENSAR

Compreende o somatorio dos valores de outros tributos a recuperar / 
compensar.

Devedor

1.2.1.2.1.03.00.00

CRÉDITOS A RECEBER POR 
DESCENTRALIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Compreende os creditos a receber em realização após os doze 
meses seguintes a data de publicação das demonstrações 
contábeis, decorrentes de descentralização de serviços publicos, 
tanto por meio de outorga a entidades da administração indireta 
como por meio de delegação.

Devedor

1.2.1.2.1.04.00.00

CREDITOS POR DANOS AO 
PATRIMONIO PROVENIENTES 
DE CREDITOS 
ADMINISTRATIVOS

Compreende os valores realizaveis apos os doze meses seguintes a 
data de públicação das demonstrações contabeis, provenientes de 
direitos oriundos de danos ao patrimonio, apurados em processos 
administrativos .

Devedor

1.2.1.2.1.04.01.00
CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FOLHA DE 
PAGAMENTO

Registra o credito do Estado correspondente a debitos 
administrativos decorrentes de folha de pagamento.

Devedor

1.2.1.2.1.04.02.00
CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE DANO AO 
PATRIMONIO

Registra o credito do Estado correspondente a debito administrativo 
decorrentes de danos ao patrimonio público.

Devedor

1.2.1.2.1.04.03.00
CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE ERRO 
ADMINISTRATIVO

Registra o credito do Estado correspondente a debito administrativo 
decorrentes de erro da administração.

Devedor
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1.2.1.2.1.04.04.00
CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE DOLO, MA-
FE OU FRAUDE

Registra o credito do Estado correspondente a debito administrativo 
decorrentes de dolo, ma-fe ou fraude.

Devedor

1.2.1.2.1.04.05.00

CREDITOS A RECEBER DE 
SERVIDORES NAO 
RECOLHIDOS NO PRAZO 
LEGAL

Registra os saldos dos valores entregues a funcionarios ou 
servidores,nao devolvidos dentro dos prazos estabelecido em 
normas legais ou determinação administrativa ou seja, quando o 
produto a arrecadar nao tenha sido recolhido no prazo legal.

Devedor

1.2.1.2.1.04.06.00
CREDITOS A RECEBER POR 
DANOS DE TERCEIROS EM 
PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Registra os valores relativos as responsabilidades por 
irregularidades em prestação de servicos por terceiros, cujos 
processos foram apurados, com imputação da responsabilidade.

Devedor

1.2.1.2.1.04.07.00
MULTAS E JUROS A RECEBER 
DE SERVIDORES 
RESPONSABILIZADOS

Registra os valores referentes a multas e juros pagos pelo orgao, 
porem de responsabilidade de servidores, que foram apurados, com 
imputação da responsabilidade.

Devedor

1.2.1.2.1.04.08.00
CREDITOS A RECEBER POR 
USO INDEVIDO DE COTA

Registra os debitos (apurados e em apuração) de parlamentares em 
razao de recebimento indevido de valor relacionado a cota destinada 
a custear gastos vinculados ao exercício de atividade parlamentar.

Devedor

1.2.1.2.1.04.09.00
CREDITOS A RECEBER 
ORIUNDOS DE USO OU 
ALUGUEL

Registra os debitos (apurados e em apuração) referentes a debitos 
de parlamentares conhecidos apos seu afastamento do mandado e 
que nao puderam ser descontados em folha de pagamento. 
exemplos: remanescente de conta de energia eletrica, gas...

Devedor
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1.2.1.2.1.04.10.00

CREDITOS A RECEBER POR 
PAGAMENTOS INDEVIDOS DE 
BENEFICIOS 
PREVIDENCIARIOS

Registra as responsabilidades imputadas a orgaos pagadores por 
pagamentos indevidos de beneficios previdenciarios, pos-morte do 
segurado (creditos reconhecidos sem necessidade de instauração 
de tomada de contas especial).

Devedor

1.2.1.2.1.04.99.00
OUTROS CREDITOS 
ADMINISTRATIVOS

Registra o credito do Estado correspondente a outros creditos 
administrativos que nao se enquadram em rubricas específicas 
existentes.

Devedor

1.2.1.2.1.05.00.00

CREDITOS POR DANOS AO 
PATRIMONIO APURADOS EM 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Compreende os valores realizaveis apos os doze meses seguintes a 
data de públicação das demonstrações contabeis, provenientes de 
direitos oriundos de danos ao patrimonio, apurados em tomada de 
contas especial.

Devedor

1.2.1.2.1.05.01.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
PAGAMENTOS INDEVIDOS -
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra as responsabilidades imputadas a gestores e outros 
responsaveis e co-responsaveis por pagamentos efetuados 
indevidamente, inclusive em casos de super faturamento. (quando 
for instaurada tomada de conta especial)

Devedor

1.2.1.2.1.05.02.00

CREDITOS A RECEBER DE 
SERVIDORES NAO 
RECOLHIDOS NO PRAZO 
LEGAL - TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os saldos dos valores entregues a funcionarios ou 
servidores, nao devolvidos dentro dos prazos estabelecidos em 
normas legais ou determimanação administrativa, ou seja, quando o 
produto a arrecadar nao tenha sido recolhido no prazo legal.

Devedor
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1.2.1.2.1.05.03.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
DESFALQUES OU DESVIOS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os desfalques, desvios de bens e valores da Estado ou de 
entidades públicas, apuradas em processos por ações 
administrativas e policial ou julgamento judicial (quando for 
instaurada tomada de contas especial).

Devedor

1.2.1.2.1.05.04.00

CREDITOS A RECEBER POR 
DEBITOS DE TERCEIROS EM 
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores relativos as responsabilidades por 
irregularidades em prestação de servicos por terceiros, cujos 
processos foram apurados, com imputação da responsabilidade. 
(quando for instaurada tomada de contas especial)

Devedor

1.2.1.2.1.05.05.00

CREDITOS A RECEBER DE 
RESPONSAVEIS POR DANOS 
OU PERDAS - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra as responsabilidades apuradas em inqueritos administrativo 
ou policial contra servidores ou terceiros, por danos e perdas 
causados a fazenda estadual sendo apurados com imputação da 
responsabilidade. (quando for instaurada tomada de contas 
especial).

Devedor

1.2.1.2.1.05.06.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
PAGAMENTOS SEM 
RESPALDO ORCAMENTARIO - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra as despesas realizadas sem existencia de credito que as 
comporte, resultando em pagamento sem previo empenho ou ainda 
com classificação impropria (diferente daquela prevista no 
orcamento), apuradas, com imputação da responsabilidade

Devedor
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1.2.1.2.1.05.07.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE CREDITOS 
ANTECIPADOS - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os valores pagos sobre dotações decorrentes de creditos 
antecipados nao realizados ate o fechámento do exercício, 
apurados, com imputação da responsabilidade (quando for 
instaurada tomada de contas especial).

Devedor

1.2.1.2.1.05.08.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FALTA OU 
IRREGULARIDADE DE 
COMPROVAÇÃO - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os valores correspondentes a falta de documentação 
comprobatoria da execução da despesa, inclusive as apresentações 
fora do prazo legal, bem como a inadimplencia na comprovação de 
instrumentos de transferencia ou ainda irregularidade na 
documentação.

Devedor

1.2.1.2.1.05.09.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FALTA DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os valores relativos a bens e servicos adquiridos sem a 
necessaria licitação específica, em processos motivados, por 
determinações administrativas e ou inqueritos, apurados, com 
imputação da responsabilidade (quando for instaurada tomada de 
contas especial).

Devedor

1.2.1.2.1.05.10.00

MULTAS E JUROS A RECEBER 
DE SERVIDORES 
RESPONSABILIZADOS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores referentes a multas e juros pagos pelo orgao, 
porem de responsabilidade de servidores, que foram apurados, com 
imputação da responsabilidade .(quando for instaurada tomada de 
contas especial)

Devedor
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1.2.1.2.1.05.11.00

CREDITOS RECEBER 
DECORRENTES DE FALTA DE 
RECOLHIMENTO DE 
OBRIGAÇÕES PECUNIARIAS - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores correspondentes a falta de recolhimento ou 
pagamento de obrigações pecuniarias, tais como: parte do 
empregador de obrig. patronais, valores descontados de terceiros e 
nao recolhidos, nao pagamento de obrigações para com o Estado

Devedor

1.2.1.2.1.05.12.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE FRAUDES 
EM BENEFICIOS - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os debitos relativos a fraudes em beneficios da Previdência 
Social, com a responsabilidade devidamente apurada e imputada a 
servidores ou terceiros (quando for instaurada tomada de contas 
especial).

Devedor

1.2.1.2.1.05.13.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS 
irREGULARMENTE - TOMADA 
DE CONTAS ESPECIAL

Registra as responsabilidades imputadas a gestores e outros 
responsaveis e co-responsaveis por adiantamentos concedidos em 
desacordo com a legislação pertinente, tais como a fornecedores e 
empregados (quando for instaurada tomada de contas especial).

Devedor

1.2.1.2.1.05.14.00

CREDITOS A RECEBER POR 
USO INDEVIDO DE COTA - 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os debitos (apurados e em apuração) de parlamentares em 
razao de recebimento indevido de valor relacionado a cota destinada 
a custear gastos vinculados ao exercício de atividade parlamentar.

Devedor
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1.2.1.2.1.05.15.00

CREDITOS A RECEBER 
ORIUNDOS DE USO OU 
ALUGUEL - TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

Registra os debitos (apurados e em apuração) referentes a debitos 
de parlamentares conhecidos apos seu afastamento do mandado e 
que nao puderam ser descontados em folha de pagamento. 
exemplos: remanescente de conta de energia eletrica, gas, taxa de 
limpeza pública e aluguéis de outros bens imóveis pertencente ao 
Órgão.

Devedor

1.2.1.2.1.05.99.00

OUTROS CREDITOS A 
RECEBER APURADOS EM 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra as responsabilidades diversas cujas classificações nao 
estejam definidas em contas proprias ou para as quais nao hajam 
contas específicas (quando for instaurada tomada de contas 
especial).

Devedor

1.2.1.2.1.06.00.00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E 
VALORES VINCULADOS

Compreende os valores de depositos e cauções efetuados e 
recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para 
direito de uso, exploração temporaria de bens ou de natureza 
judicial, depositos compulsorios e demais recursos vinculados, 
realizaveis apos os doze meses seguintes a data de públicação das 
demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.01.00
DEPOSITOS E CAUÇÕES 
RELATIVOS A CONTRATOS OU 
CONVENÇÕES

Registra os valores relativos a depositos e cauções, efetuados por 
vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações 
específicas, realizaveis apos os doze meses seguintes a data de 
públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.01.01 RECEBIDOS

Registra os valores relativos a depositos e cauções, efetuados por 
vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações 
específicas, realizaveis apos os doze meses seguintes a data de 
públicação das demonstrações contabeis.

Devedor
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1.2.1.2.1.06.01.02 CONCEDIDOS

Registra os valores relativos a depositos e cauções, efetuados por 
vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações 
específicas, realizaveis apos os doze meses seguintes a data de 
públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS
Registra os valores a receber decorrentes de depositos efetuados 
por determinação judicial, realizaveis apos os doze meses seguintes 
a data de públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.02.01 RECEBIDOS
Registra os valores a receber decorrentes de depositos efetuados 
por determinação judicial, realizaveis apos os doze meses seguintes 
a data de públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.02.02 CONCEDIDOS
Registra os valores a receber decorrentes de depositos efetuados 
por determinação judicial, realizaveis apos os doze meses seguintes 
a data de públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.03.00
DEPOSITOS PARA 
INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS

Registra os valores relativos aos depositos vinculados, decorrentes 
de interposição de recursos na esfera judicial ou administrativa.

Devedor

1.2.1.2.1.06.03.01 RECEBIDOS Registra os valores relativos aos depositos vinculados, decorrentes 
de interposição de recursos na esfera judicial ou administrativa.

Devedor

1.2.1.2.1.06.03.02 CONCEDIDOS Registra os valores relativos aos depositos vinculados, decorrentes 
de interposição de recursos na esfera judicial ou administrativa.

Devedor
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1.2.1.2.1.06.04.00 DEPOSITOS ESPECIAIS
Registra os valores relativos a outros depositos em contas 
bancarias, vinculados a obrigações contratuais, convenções, 
acordos e ajustes.

Devedor

1.2.1.2.1.06.04.01 RECEBIDOS
Registra os valores relativos a outros depositos em contas 
bancarias, vinculados a obrigações contratuais, convenções, 
acordos e ajustes.

Devedor

1.2.1.2.1.06.04.02 CONCEDIDOS
Registra os valores relativos a outros depositos em contas 
bancarias, vinculados a obrigações contratuais, convenções, 
acordos e ajustes.

Devedor

1.2.1.2.1.06.05.00
VALORES APREENDIDOS POR 
DECISÃO JUDICIAL

Registra os valores apreendidos por decisão judicial atraves de 
penhora ou arresto, realizaveis apos os doze meses seguintes a 
data de públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.06.07.00
DEPOSITOS COMPULSORIOS - 
COMBUSTIVEIS

Registra os valores relativos a emprestimos compulsorios pagos nas 
aquisições de combustiveis, de acordo com a legislação em vigor.

Devedor

1.2.1.2.1.06.08.00
DEPOSITOS COMPULSORIOS - 
VEICULOS

Registra os valores relativos a emprestimos compulsorios pagos nas 
aquisições de veiculos, de acordo com a legislação em vigor.

Devedor

1.2.1.2.1.06.09.00
DEPOSITOS COMPULSORIOS - 
ELETROBRAS

Registra os valores relativos a emprestimos compulsorios pagos pelo 
consumo de energia eletrica, de acordo com a legislação em vigor.

Devedor

1.2.1.2.1.06.99.00
OUTROS DEPOSITOS 
RESTITUIVEIS E VALORES 
VINCULADOS

Registra os valores relativos a outros depositos restituiveis e valores 
vinculados, realizaveis apos os doze meses seguintes a data de 
públicação das demonstrações contabeis

Devedor
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1.2.1.2.1.07.00.00
DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - DEMAIS 
CREDITOS

Registra os valores dos creditos de divida ativa nao tributaria,exceto 
as derivadas de clientes, em processo de inscrição e ja inscritos, 
realizaveis apos os doze meses seguintes a data de públicação dos 
demonstrativos contabeis.

Devedor

1.2.1.2.1.98.00.00
OUTROS CREDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
LONGO PRAZO

Compreende os outros creditos e valores realizaveis apos os doze 
meses seguintes a data da públicação das demonstrações 
contabeis, provenientes de direitos obtidos junto a diversos 
devedores.

Devedor

1.2.1.2.1.98.01.00
CREDITOS A RECEBER DE 
ENTIDADES FEDERAIS

Registra os valores realizaveis apos o termino do exercício seguinte 
decorrentes de debito de entidades federais com a Estado.

Devedor

1.2.1.2.1.98.02.00
CREDITOS A RECEBER POR 
CESSÃO DE CREDITOS - 
CEDIDOS PELA ESTADO

Registra os valores dos creditos a receber cedidos pela Estado.

Devedor

1.2.1.2.1.98.03.00

CREDITOS ORIUNDOS DE 
CONCESSÕES DE DIREITOS 
DE USO E DE EXPLORAÇÃO 
DE BENS

Registra o valor dos creditos oriundos das concessões de direitos de 
uso e de exploração de bens da Estado, para terceiros ou para 
outras entidades governamentais, realizaveis a longo prazo.

Devedor

1.2.1.2.1.98.04.00
CREDITOS A RECEBER DE 
DEVEDORES DE CONVENIOS

Registra os valores oriundos de creditos de convenios.
Devedor
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1.2.1.2.1.98.05.00

CREDITOS A RECEBER 
DECORRENTES DE 
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 
E IMOVEIS

Registra os valores dos creditos a receber decorrentes da alienação 
de bens moveis e imoveis.

Devedor

1.2.1.2.1.98.06.00
CREDITOS A RECEBER POR 
ACERTO FINANCEIRO COM 
SERVIDOR E EX- SERVIDOR

Registra os valores dos creditos a receber decorrentes de acertos 
financeiros com servidores e ex-servidores do orgao.

Devedor

1.2.1.2.1.98.07.00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS 
DECORRENTES DE AUTOS DE 
INFRAÇÃO

Registra o valor dos creditos administrativos oriundos de autos de 
infração e outros.

Devedor

1.2.1.2.1.98.08.00
CREDITOS A RECEBER EM 
PARCELAS/ LOTES ORIUNDOS 
DE DESAPROPRIAÇÕES

Registra os valores a receber oriundos de desapropriações de 
imoveis rurais para fins de reforma agraria, titulados em 
parcelas/lotes, com pagamentos previstos a partir do segundo ano 
da emissão dos titulos de propriedade.

Devedor

1.2.1.2.1.98.09.00 RECURSOS DO ESTADO
Registra o valor dos recursos a receber do Estado em decorrencia 
de despesas realizadas.

Devedor

1.2.1.2.1.98.10.00 INCENTIVOS FISCAIS
Registra o valor das cotas recolhidas pela administração indireta, 
referente ao IRPJ por opção de incentivos fiscais.

Devedor
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1.2.1.2.1.98.11.00 CREDITOS TRANSFERIDOS

Registra os valores relativos aos creditos transferidos de terceiros, 
provenientes de tributos, multas e outros creditos da Fazenda 
Estadual lancados porem nao arrecadados ou nao recolhidos no 
exercício original, que constitui a divida ativa a partir da sua 
inscrição. Reg ainda os rec a receber const. do oge para fins de 
obrig cont dec de emp e outros.

Devedor

1.2.1.2.1.98.12.00

VALORES A RECUPERAR 
DECORRENTES DE 
INDENIZAÇÃO DE SINISTROS 
PAGOS

Registra os valores a recuperar decorrentes de pagamentos de 
indenizações de sinistros.

Devedor

1.2.1.2.1.98.13.00 INDENIZAÇÕES A RECEBER Registra os valores das indenizações a receber a longo prazo. Devedor

1.2.1.2.1.98.14.00 CREDITOS A RECUPERAR
Registra o valor dos creditos a recuperar apos o termino do exercício 
seguinte.

Devedor

1.2.1.2.1.98.15.00
DUPLICATAS E TITULOS EM 
CONTENCIOSO

Registra o montante dos valores oriundos de duplicatas e titulos em 
contencioso.

Devedor

1.2.1.2.1.98.16.00 CREDITOS EM LIQUIDAÇÃO
Registra os valores oriundos de creditos em liquidação de dificil 
realização.

Devedor

1.2.1.2.1.98.17.00 CREDITOS PARCELADOS
Registra o valor dos creditos parcelados, realizaveis apos o termino 
do exercício seguinte.

Devedor

1.2.1.2.1.98.18.00 CREDITOS SUB-ROGADOS
Registra o valor dos creditos sub-rogados por assunção de divida 
pela Estado por determinação legal, por renegociação de dividas ou 
por pagamento de garantias de emprestimos dadas a terceiros.

Devedor

1.2.1.2.1.98.19.00
CREDITOS A RECEBER EM 
PODER DA JUSTICA

Registra os valores a receber em poder da justica, sem previsão de 
recebimento.

Devedor
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1.2.1.2.1.98.20.00 TITULOS A RECEBER
Compreende os valores a receber a curto prazo representados por 
notas promissorias, letras de cambio e outros.

Devedor

1.2.1.2.1.98.21.00
CREDITOS POR INFRAÇÕES 
LEGAL/CONTR. L. PRAZO

Registra outros creditos a receber e valores a longo prazo , nao 
classificaveis em outras contas.

Devedor

1.2.1.2.1.98.22.00
CRÉDITOS POR AVAIS A 
TERCEIROS

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a garantias dadas a terceiros e não honradas por estes.

Devedor

1.2.1.2.1.98.23.00
CRÉDITOS A RECEBER DO 
FCVS - CEF

Registra os valores dos créditos a receber no longo prazo, referentes 
a ao fundo de compensação de variação salarial de financiamentos 
imobiliários (FCVS).

Devedor

1.2.1.2.1.98.24.00

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 
A SERVIDORES E 
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS - 
PROHABIT

Compreende os créditos a receber no longo prazo, referentes a 
empréstimos concedidos a servidores para aquisição de moradia 
pelo programa PROHABIT, administrado pela CONDER.

Devedor

1.2.1.2.1.98.24.01
EMPRÉSTIMOS DE 
FINANCIAMENTO 
HABITACIONAL- PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a empréstimos concedidos a servidores para aquisição de moradia 
pelo programa PROHABIT, administrado pela CONDER.

Devedor

1.2.1.2.1.98.24.02
SERVIÇOS DE JUROS DE 
EMPRÉSTIMO HABITACIONAL-
PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a serviços de juros de empréstimos concedidos a servidores para 
aquisição de moradia pelo programa PROHABIT, administrado pela 
CONDER.

Devedor
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1.2.1.2.1.98.24.03
MULTAS E JUROS DE MORA 
DO PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a multa e juros de mora incidentes sobre empréstimos concedidos a 
servidores para aquisição de moradia pelo programa PROHABIT, 
administrado pela CONDER.

Devedor

1.2.1.2.1.98.24.04 SEGURO PROHABIT
Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a seguros de empréstimos concedidos a servidores para aquisição 
de moradia pelo programa PROHABIT, administrado pela CONDER.

Devedor

1.2.1.2.1.98.24.05
PRESTAÇÃO EM ATRASO ¿ 
PROHABIT - PRINCIPAL

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a ao principal das prestações em atraso de empréstimos concedidos 
a servidores para aquisição de moradia pelo programa PROHABIT, 
administrado pela CONDER.

Devedor

1.2.1.2.1.98.24.06
PRESTAÇÃO EM ATRASO ¿ 
CORREÇÃO

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a correção das prestações em atraso de empréstimos concedidos a 
servidores para aquisição de moradia pelo programa PROHABIT, 
administrado pela CONDER.

Devedor

1.2.1.2.1.98.99.00
OUTROS CREDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
LONGO PRAZO

Registra outros creditos a receber e valores a longo prazo , nao 
classificaveis em outras contas.

Devedor

1.2.1.2.1.99.00.00
(-)AJUSTES DE PERDAS DE 
DEMAIS CREDITOS E 
VALORES A LONGO PRAZO

Compreende o ajuste de perdas estimadas com o nao recebimento 
de valores referentes a demais creditos a longo prazo, por 
inadimplencia de terceiros e outras.

Credor
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1.2.1.2.1.99.01.00

(-) AJUSTES PARA PERDAS EM 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores das provisões para perdas de creditos relativos a 
emprestimos e financiamentos a longo prazo concedidos.

Credor

1.2.1.2.1.99.02.00

(-) AJUSTES PARA PERDAS DE 
DIVIDA ATIVA NAO 
TRIBUTARIA - DEMAIS 
CREDITOS

Registra as perdas com o nao recebimento de valores referentes a 
divida ativa nao tributaria de longo prazo, exceto as derivadas de 
clientes.

Credor

1.2.1.2.1.99.03.00
(-) AJUSTES DE PERDAS PARA 
PERDAS DE CREDITOS 
ADMINISTRATIVOS

Registra os valores das provisões para perdas de creditos por danos 
ao patrimonio, verificados em processos administrativos.

Credor

1.2.1.2.1.99.04.00

(-) AJUSTES PARA PERDAS DE 
CREDITOS APURADOS EM 
TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL

Registra os valores das provisões para perdas de creditos por danos 
ao patrimonio, apurados em tomada de contas especial.

Credor

1.2.1.2.2.00.00.00
DEMAIS CREDITOS E 
VALORES A LONGO PRAZO - 
INTRA OFSS

Compreende os valores a receber por demais transações, com 
vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da 
seguridade social (OFSS) do ente.

Devedor

1.2.1.2.2.98.00.00
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
LONGO PRAZO

Compreende os outros créditos e valores realizáveis após os doze 
meses seguintes a data da publicação das demonstrações 
contábeis, provenientes de direitos obtidos junto a diversos 
devedores.

Devedor
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1.2.1.2.2.98.99.00
OUTROS CRÉDITOS A 
RECEBER E VALORES A 
LONGO PRAZO

Compreende o valor de outros créditos a receber e valores 
realizáveis no longo prazo.

Devedor

1.2.1.2.2.98.99.01
EMPRÉSTIMOS DE 
FINANCIAMENTO 
HABITACIONAL - PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a empréstimos concedidos a servidores para aquisição de moradia 
pelo programa PROHABIT, administrado pela CONDER - Intra 
OFSS.

Devedor

1.2.1.2.2.98.99.02
JUROS DE EMPRÉSTIMO 
HABITACIONAL-PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a serviços de juros de empréstimos concedidos a servidores para 
aquisição de moradia pelo programa PROHABIT, administrado pela 
CONDER-Intra OFSS.

Devedor

1.2.1.2.2.98.99.03 SEGURO PROHABIT

Registra os valores de créditos a receber no longo prazo, referentes 
a seguros de empréstimos concedidos a servidores para aquisição 
de moradia pelo programa PROHABIT, administrado pela CONDER- 
Intra OFSS.

Devedor

1.2.1.3.0.00.00.00
INVESTIMENTOS E 
APLICAÇÕES TEMPORARIAS A 
LONGO PRAZO

Compreende as aplicações de recursos em títulos, valores 
mobiliários e imobiliários, não destinadas a negociação e que não 
façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no 
longo prazo.

Devedor

1.2.1.3.1.00.00.00

INVESTIMENTOS E 
APLICAÇÕES TEMPORARIAS A 
LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as aplicações de recursos em títulos, valores 
mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não 
façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no 
longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Devedor
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1.2.1.3.1.01.00.00
TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS

Compreendem as aplicações de recursos em titulos e valores 
mobiliarios, nao destinadas a negociação e que nao facam parte das 
atividades operacionais da entidade, resgataveis apos os doze 
meses seguintes a data da públicação das demonstrações 
contabeis.

Devedor

1.2.1.3.1.01.99.00 OUTROS TITULOS E VALORES
Registra os outros titulos e valores mobiliarios a longo prazo, nao 
classificaveis nas contas anteriores.

Devedor

1.2.1.3.1.02.00.00
APLICAÇÃO TEMPORARIA EM 
METAIS PRECIOSOS

Compreendem as aplicações de recursos em metais preciosos, nao 
destinados a negociação e que nao facam parte das atividades 
operacionais da entidade, resgataveis apos os doze meses 
seguintes a data da públicação das demonstrações contabeis.

Devedor

1.2.1.3.1.02.99.00
APLICAÇÃO TEMPORARIA EM 
OUTROS METAIS PRECIOSOS

Registra o valor referente as aplicações em demais metais 
preciosos, depositados no Banco Central do Brasil.

Devedor

1.2.1.3.1.03.00.00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO 
DE IMOVEIS

Compreende os investimentos de longo prazo realizados em 
segmento de imoveis, realizaveis apos o termino do exercício 
seguinte.

Devedor

1.2.1.3.1.04.00.00
FUNDOS AVALIADOS A VALOR 
DE MERCADO

Compreende os investimentos de longo prazo realizados em fundos 
que, devido à sua natureza, devem ser avaliados a valor de 
mercado.

Devedor

1.2.1.3.1.99.00.00

(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
INVESTIMENTOS E 
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A 
LONGO PRAZO

Compreende a diferenca entre o valor recuperavel do ativo e seu 
valor contabil, quando o primeiro for menor.

Credor
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1.2.1.3.1.99.01.00
(-) AJUSTES DE PERDAS EM 
TITULOS, VALORES 
MOBILIARIOS E IMOVEIS

Registra os valores de ajustes para perdas em titulos , valores 
mobiliarios e imoveis a longo prazo.

Credor

1.2.1.3.1.99.02.00
(-) AJUSTES DE PERDAS EM 
APLICAÇÕES TEMPORARIAS 
EM METAIS PRECIOSOS

Registra os valores de ajustes para perdas em aplicações em ouro e 
outros metais preciosos.

Credor

1.2.1.4.0.00.00.00 ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade para a utilização propria ou 
para venda, previstos para período posterior ao termino do exercício 
seguinte.

Devedor

1.2.1.4.1.00.00.00 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade para utilização própria ou para 
venda, previstos para período posterior ao término do exercício 
seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Devedor

1.2.1.4.1.01.00.00
MERCADORIAS PARA 
REVENDA

Compreende todos os produtos adquiridos de terceiros para 
revenda, que não sofrem nenhum processo de transformação na 
entidade.

Devedor

1.2.1.4.1.02.00.00
PRODUTOS E SERVIÇOS 
ACABADOS

Compreende os produtos já terminados e oriundos da propria 
produção da entidade e disponiveis para venda, estocados na 
fabrica, ou em depositos, ou em filiais, ou ainda com terceiros em 
consignação e os serviços acabados.

Devedor
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1.2.1.4.1.03.00.00
PRODUTOS E SERVIÇOS EM 
ELABORAÇÃO

Compreende os produtos e serviços em andamento que não serão 
concluidos até o término do exercício subsequente a data do balanço 
patrimonial.

Devedor

1.2.1.4.1.04.00.00 MATÉRIAS-PRIMAS
Compreende o estoque de materias-primas que será utilizado no 
processo produtivo.

Devedor

1.2.1.4.1.05.00.00 MATÉRIAS EM TRANSITO
Compreende o valor dos materiais em processo de transferencia 
para outras unidades da entidade.

Devedor

1.2.1.4.1.06.00.00 ALMOXARIFADO
Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno 
da unidade.

Devedor

1.2.1.4.1.07.00.00
ADIANTAMENTOS A 
FORNECEDORES

Compreende os adiantamentos efetuados pela entidade a 
fornecedores, vinculados a compras específicas de materiais que 
serao incorporados aos estoques quando de seu efetivo 
recebimento.

Devedor

1.2.1.4.1.98.00.00 OUTROS ESTOQUES
Compreende o valor dos outros bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou 
utilização propria no curso normal das atividades.

Devedor

1.2.1.4.1.99.00.00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE 
ESTOQUES

Compreende reg das perdas conhec em estoq e calc por estim, relat 
a estoques deterior ou obsoletos e p/dar cobert a dif físicas, qdo tais 
perdas não puderem ser baixadas das próp contas, pelo fato de não 
estar ident os itens espec e por constit estimativa.

Credor

1.2.1.9.0.00.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS PAGAS 
ANTECIPADAMENTE

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a 
entidade, ocorrerão no longo prazo.

Devedor
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1.2.1.9.1.00.00.00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS PAGAS 
ANTECIPADAMENTE- 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviços a 
entidade ocorrerão no longo prazo. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.2.1.9.1.01.00.00
PREMIOS DE SEGUROS A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de premios de seguro a 
apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.02.00.00
VPD FINANCEIRAS A 
APROPRIAR Compreende os valores pagos a titulo VPD financeiras a apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.03.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de assinaturas e anuidades a 
apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.04.00.00
ALUGUEIS PAGOS A 
APROPRIAR Compreende os valores pagos a titulo de aluguel a apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.05.00.00
TRIBUTOS PAGOS A 
APROPRIAR Compreende os valores pagos a titulo de tributos a apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.06.00.00
CONTRIBUIÇÕES 
CONFEDERATIVAS A 
APROPRIAR

Compreende os valores pagos a titulo de contribuições 
confederativas a apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.07.00.00 BENEFICIOS A APROPRIAR
Compreende os valores pagos a titulo de beneficio a pessoal a 
apropriar.

Devedor

1.2.1.9.1.99.00.00 DEMAIS VPD A APROPRIAR Compreende os demais valores pagos a apropriar. Devedor

1.2.1.9.1.99.01.00
DIREITOS AUTORAIS A 
APROPRIAR

Registra os valores pagos a titulo de direitos autorais a serem 
apropriados quando da efetivação da VPD.

Devedor
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1.2.1.9.1.99.02.00
COMISSÕES E PREMIOS 
PAGOS A APROPRIAR

Registra os pagamentos nao restituiveis a vendedores ou 
representantes por conta de comissões ou de premios por vendas 
que a entidade ainda nao contabilizou como variações patrimoniais 
aumentativas.

Devedor

1.2.1.9.1.99.99.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR
Registra outros valores pagos a apropriar quando da efetivação da 
VPD.

Devedor

1.2.2.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, 
bem como os bens e direitos nao classificaveis no ativo circulante 
nem no ativo realizavel a longo prazo e que nao se destinem a 
manutenção da atividade da entidade.

Devedor

1.2.2.1.0.00.00.00
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas.

Devedor

1.2.2.1.1.00.00.00
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas. Compreende os saldos que 
não serão excluidos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor

1.2.2.1.1.01.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE 
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.1.01.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.1.01.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor
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1.2.2.1.1.01.04.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
PRINCIPAL

Registra os valores do principal para aumento de capital nas 
participações avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial

Devedor

1.2.2.1.1.01.05.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CORREÇÃO SELIC

Registra os valores da correção pela taxa selic para aumento de 
capital nas participações avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial

Devedor

1.2.2.1.1.01.06.00
PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA 
PÚBLICA

Registra os valores das participações em empresas públicas 
avaliadas pelo método da equivalência patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.1.01.07.00
PARTICIPAÇÕES EM 
CONSORCIOS PÚBLICOS

Registra as participações permanentes da unidade em consórcios 
públicos, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.1.01.95.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
MEP

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de equivalencia patrimonial

Devedor

1.2.2.1.1.01.96.00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o valor do agio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca entre o custo do investimento e a parte do investidor no 
valor justo líquido dos ativos e passivos identificaveis na investida.

Devedor

1.2.2.1.1.01.97.00

(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA 
AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de agio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Credor

1.2.2.1.1.01.98.00
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o desagio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca a menor paga por uma participação em relação ao seu 
valor patrimonial.

Credor
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1.2.2.1.1.01.99.00

AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO 
NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de desagio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP

Devedor

1.2.2.1.1.02.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE CUSTO

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
custo.

Devedor

1.2.2.1.1.02.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.1.02.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.1.02.04.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
PRINCIPAL

Registra os valores do principal para aumento de capital nas 
participações avaliadas pelo método de custo - consolidação.

Devedor

1.2.2.1.1.02.99.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
METODO DE CUSTO

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de custo.

Devedor

1.2.2.1.2.00.00.00
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES - INTRA OFSS

Compreende as participações permanentes da entidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas. Compreende os saldos 
que serão excluidos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social(OFSS) do ente.

Devedor

1.2.2.1.2.01.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE 
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
equivalencia patrimonial.

Devedor
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1.2.2.1.2.01.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.2.01.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.2.01.03.00
PARTICIPAÇÕES EM 
CONSORCIOS PÚBLICOS

Registra as participações permanentes da unidade em consorcios 
públicos, avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.2.01.04.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
PRINCIPAL

Registra os valores do principal para aumento de capital nas 
participações avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.2.01.05.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CORREÇÃO SELIC

Registra os valores da correção pela taxa selic para aumento de 
capital nas participações avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.2.01.06.00
PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA 
PÚBLICAS

Registra as participações permanentes da unidade em empresas 
públicas na forma de ações ou cotas, avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial-Intra OFSS.

Devedor

1.2.2.1.2.01.95.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
MEP

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.2.01.96.00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o valor do agio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca entre o custo doinvestimento e a parte do investidor no 
valor justo líquido dos ativos e passivosidentificaveis na investida.

Devedor
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1.2.2.1.2.01.97.00

(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA 
AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de agio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Credor

1.2.2.1.2.01.98.00
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o desagio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca a menor paga por uma participação em relação ao seu 
valor patrimonial.

Credor

1.2.2.1.2.01.99.00

AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO 
NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de desagio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Devedor

1.2.2.1.2.02.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE CUSTO

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
custo.

Devedor

1.2.2.1.2.02.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.2.02.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.2.02.03.00
PARTICIPAÇÕES EM 
ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS

Registra as participações permanentes da unidade em organismos 
internacionais, avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.2.02.06.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
PRINCIPAL

Registra os valores repassados pelo ente, destinados a serem 
utilizados para aumento de capital nas participações avaliadas pelo 
método de custo.

Devedor
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1.2.2.1.2.02.07.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CORREÇÃO SELIC

Registra os valores da correção pela taxa selic para aumento de 
capital nas participações avaliadas pelo método de custo.

Devedor

1.2.2.1.2.02.99.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
METODO DE CUSTO

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de custo.

Devedor

1.2.2.1.3.00.00.00
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende as participações permanentes da entidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas. Compreende os saldos 
que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e a União.

Devedor

1.2.2.1.3.01.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE 
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.3.01.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de equivalência 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.3.01.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo método de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.3.01.03.00
PARTICIPAÇÕES EM 
CONSORCIOS PÚBLICOS

Registra as participações permanentes da unidade em consorcios 
públicos, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.3.01.04.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL-
PRINCIPAL

Registra os valores do principal para aumento de capital nas 
participações avaliadas pelo metodo de equivalência patrimonial.

Devedor
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1.2.2.1.3.01.05.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CORREÇÃO SELIC

Registra os valores da correção pela taxa selic para aumento de 
capital nas participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.3.01.95.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
MEP

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo método 
de equivalência patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.3.01.96.00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o valor do agio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca entre o custo doinvestimento e a parte do investidor no 
valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis na investida.

Devedor

1.2.2.1.3.01.97.00

(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA 
AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de agio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP..

Credor

1.2.2.1.3.01.98.00
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o desagio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferença a menor paga por uma participação em relação ao seu 
valor patrimonial.

Credor

1.2.2.1.3.01.99.00

AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO 
NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de desagio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP..

Devedor

1.2.2.1.3.02.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE CUSTO

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
custo..

Devedor
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1.2.2.1.3.02.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de custo..

Devedor

1.2.2.1.3.02.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo método de custo.

Devedor

1.2.2.1.3.02.99.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
METODO DE CUSTO

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de custo..

Devedor

1.2.2.1.4.00.00.00
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende as participações permanentes da entidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas. Compreende os saldos 
que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e um Estado.

Devedor

1.2.2.1.4.01.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE 
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.4.01.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.4.01.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.4.01.03.00
PARTICIPAÇÕES EM 
CONSORCIOS PÚBLICOS

Registra as participações permanentes da unidade em consorcios 
públicos, avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor
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1.2.2.1.4.01.04.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
PRINCIPAL

Registra os valores do principal para aumento de capital nas 
participações avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.4.01.05.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CORREÇÃO SELIC

Registra os valores da correção pela taxa selic para aumento de 
capital nas participações avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.4.01.95.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
MEP

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.4.01.96.00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o valor do agio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca entre o custo do investimento e a parte do investidor no 
valor justo líquido dos ativos e passivos identificaveis na investida.

Devedor

1.2.2.1.4.01.97.00

(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA 
AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de agio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Credor

1.2.2.1.4.01.98.00
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o desagio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca a menor paga por uma participação em relação ao seu 
valor patrimonial.

Credor

1.2.2.1.4.01.99.00

AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO 
NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de desagio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Devedor
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1.2.2.1.4.02.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE CUSTO

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
custo.

Devedor

1.2.2.1.4.02.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.4.02.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.4.02.99.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
METODO DE CUSTO

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de custo.

Devedor

1.2.2.1.5.00.00.00
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES - INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende as participações permanentes da entidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas. Compreende os saldos 
que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e um Município.

Devedor

1.2.2.1.5.01.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE 
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
entidades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.5.01.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.5.01.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor
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1.2.2.1.5.01.03.00
PARTICIPAÇÕES EM 
CONSORCIOS PÚBLICOS

Registra as participações permanentes da unidade em consorcios 
públicos, avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.5.01.04.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
PRINCIPAL

Registra os valores do principal para aumento de capital nas 
participações avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.5.01.05.00
ADIANTAMENTO PARA 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CORREÇÃO SELIC

Registra os valores da correção pela taxa selic para aumento de 
capital nas participações avaliadas pelo metodo de equivalencia 
patrimonial

Devedor

1.2.2.1.5.01.95.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
MEP

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de equivalencia patrimonial.

Devedor

1.2.2.1.5.01.96.00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o valor do agio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca entre o custo doinvestimento e a parte do investidor no 
valor justo líquido dos ativos e passivosidentificaveis na investida.

Devedor

1.2.2.1.5.01.97.00

(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA 
AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de agio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Credor

1.2.2.1.5.01.98.00
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra o desagio na aquisição de participações, ou seja, a 
diferenca a menor paga por uma participação em relação ao seu 
valor patrimonial.

Credor

119/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.2.2.1.5.01.99.00

AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO 
NA AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MEP

Registra a amortização de desagio na aquisição de participações 
avaliadas pelo MEP.

Devedor

1.2.2.1.5.02.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO METODO DE CUSTO

Compreende as participações permanentes da unidade em outras 
sociedades em forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de 
custo.

Devedor

1.2.2.1.5.02.01.00
PARTICIPAÇÕES EM 
SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

Registra as participações permanentes da unidade em empresas na 
forma de ações ou cotas, avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.5.02.02.00 PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS
Registra as participações permanentes da unidade em fundos, 
avaliadas pelo metodo de custo.

Devedor

1.2.2.1.5.02.99.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 
METODO DE CUSTO

Registra os valores de outras participações avaliadas pelo metodo 
de custo.

Devedor

1.2.2.2.0.00.00.00
PROPRIEDADES PARA 
INVESTIMENTO

Compreende a propriedade (terreno ou edifício - ou parte de edifício - 
ou ambos) mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário em 
arrendamento financeiro) para auferir aluguel ou para valorização do 
capital ou para ambas, e não para: uso na produção ou fornecimento 
de bens ou serviços ou para finalidades administrativas; ou venda no 
curso ordinário do negócio.

Devedor
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1.2.2.2.1.00.00.00
PROPRIEDADES PARA 
INVESTIMENTO - 
CONSOLIDAÇÃO

comp a prop (terreno ou edifício - ou parte de edifício - ou ambos) 
mantida (pelo propr ou pelo arrend em arrend financeiro) para auferir 
aluguel ou para valorizdo capital ou para ambas, e não para: uso na 
produção ou fornec de bens ou serv ou para finalidades adminis; ou 
venda no curso ordinário do negócio. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Devedor

1.2.2.2.1.01.00.00
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA 
UTILIZAÇÃO

Compreende os valores de imóveis da unidade mantidos para futura 
utilização.

Devedor

1.2.2.2.1.01.01.00 TERRENOS
Registra os terrenos de propriedade do ente não destinados ao uso 
do mesmo nas suas atividades fins, avaliados pelo custo.

Devedor

1.2.2.2.1.01.02.00 EDIFÍCIOS
Registra os edifícios ou parte deles, ou casas, de propriedade do 
ente não destinados ao uso do mesmo nas suas atividades fins, 
avaliados pelo custo.

Devedor

1.2.2.2.1.02.00.00
BENS IMOVEIS NAO 
DESTINADOS A USO

Compreende os valores de imóveis da unidade mantidos para 
geração de renda.

Devedor

1.2.2.2.1.02.01.00 TERRENOS
Registra os valores de terrenos da unidade mantidos para geração 
de renda.

Devedor

1.2.2.2.1.02.02.00 EDIFÍCIOS
Registra os valores de edifícios da unidade mantidos para geração 
de renda.

Devedor

1.2.2.3.0.00.00.00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE 
LONGO PRAZO

Compreende os investimentos realizados pelo regime próprio da 
Previdência Social, em conformidade com a legislação que trata das 
aplicações e investimentos dos RPPS.

Devedor
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1.2.2.3.1.00.00.00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE 
LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os investimentos realizados pelo regime próprio da 
Previdência Social, em conformidade com a legislação que trata das 
aplicações e investimentos dos RPPS. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Devedor

1.2.2.7.0.00.00.00
DEMAIS INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Compreende os demais direitos de qualquer natureza nao 
classificaveis no ativo circulante nem no ativo realizavel a longo 
prazo e que nao se destinem a manutenção das atividades da 
entidade.

Devedor

1.2.2.7.1.00.00.00
DEMAIS INVESTIMENTOS 
PERMANENTES - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os demais direitos de qualquer natureza nao 
classificaveis no ativo circulante nem no ativo realizavel a longo 
prazo e que nao se destinem a manutenção das atividades da 
entidade. Compreende os saldos que não serão excluidos nos 
demonstrativos

Devedor

1.2.2.7.1.01.00.00 OBRAS DE ARTE Registra os valores referentes a obras de arte da unidade. Devedor

1.2.2.7.1.03.00.00
BENS MOVEIS NAO 
DESTINADOS A USO

Registra os valores de moveis da unidade mantidos para geração de 
renda.

Devedor

1.2.2.7.1.99.00.00
DEMAIS INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Registra o valor de investimentos permanentes, nao classificaveis 
nas demais contas deste plano.

Devedor

1.2.2.8.0.00.00.00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
DE INVESTIMENTOS

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
investimento devido o desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, quando couber, como a depreciação das 
propriedades mantidas para investimento.

Credor
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1.2.2.8.1.00.00.00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
DE INVESTIMENTOS -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
investimento devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, quando couber, como a depreciação das 
propriedades mantidas para investimento. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

1.2.2.8.1.01.00.00

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
DE INVESTIMENTOS -
CONSOLIDAÇÃO - 
PROPRIEDADES 
P/INVESTIMENTOS

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
investimento devido o desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, quando couber, como a depreciação das 
propriedades mantidas para investimento.

Credor

1.2.2.9.0.00.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel de 
investimentos, quando esse for inferior ao valor líquido contabil.

Credor

1.2.2.9.1.00.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel de 
investimentos, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. 
Compreende os saldos que não serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

1.2.2.9.1.01.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - 
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável de 
participações permanentes, quando esse for inferior ao valor liquido 
contábil.

Credor
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1.2.2.9.1.01.01.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MÉTODO DE 
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Registra o valor da redução ao valor recuperável das participações 
permanentes da unidade em outras entidades em forma de ações ou 
cotas, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

Credor

1.2.2.9.1.01.02.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MÉTODO DE CUSTO

Registra o valor da redução ao valor recuperável das participações 
permanentes da unidade em outras sociedades em forma de ações 
ou cotas, avaliadas pelo método de custo.

Credor

1.2.2.9.1.02.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
PROPRIEDADES - PARA 
INVESTIMENTOS

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de propriedades 
p/investimento, quando esse for inferior ao valor líquido contabil.

Credor

1.2.2.9.1.03.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - DO RPPS

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de investimentos 
do RPPS, quando esse for inferior ao valor líquido contabil.

Credor

1.2.2.9.1.04.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - DEMAIS 
INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de demais 
investimentos permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido 
contabil.

Credor
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1.2.2.9.2.00.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS -INTRA OFSS

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel de 
investimentos, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. 
Compreende os saldos que serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS) do 
ente.

Credor

1.2.2.9.2.01.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - 
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de participações 
permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. conta 
de uso excluisivo para as empresas estatais.

Credor

1.2.2.9.2.01.01.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MÉTODO DE 
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-
INTRA OFSS

Registra o valor da redução ao valor recuperável das participações 
permanentes da unidade em outras entidades em forma de ações ou 
cotas, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial - INTRA 
OFSS

Credor

1.2.2.9.2.01.02.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERÁVEL DE 
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 
PELO MÉTODO DE CUSTO - 
INTRA OFSS

Registra o valor da redução ao valor recuperável das participações 
permanentes da unidade em outras sociedades em forma de ações 
ou cotas, avaliadas pelo método de custo - Intra OFSS.

Credor
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1.2.2.9.2.04.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - DEMAIS 
INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de demais 
investimentos permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido 
contabil. conta de uso excluisivo para as empresas estatais.

Credor

1.2.2.9.3.00.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável de 
investimentos, quando esse for inferior ao valor liquido contábil. . 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
a União.

Credor

1.2.2.9.3.01.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - 
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperável de participações 
permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido contábil. conta 
de uso excluisivo para as empresas estatais.

Credor

1.2.2.9.3.04.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - DEMAIS 
INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de demais 
investimentos permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido 
contábil. conta de uso excluisivo para as empresas estatais.

Credor
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1.2.2.9.4.00.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável de 
investimentos, qdo esse for inferior ao valor liquido contábil. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonst 
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um Estado.

Credor

1.2.2.9.4.01.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - 
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de participações 
permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido contabil.

Credor

1.2.2.9.4.04.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - DEMAIS 
INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de demais 
investimentos permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido 
contabil.

Credor

1.2.2.9.5.00.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel de 
investimentos, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. 
Compreende os saldos que serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS de entes públicos distintos - entre o ente e o 
Município.

Credor

1.2.2.9.5.01.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - 
PARTICIPAÇÕES 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de participações 
permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. conta 
de uso excluisivo para as empresas estatais.

Credor
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1.2.2.9.5.04.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INVESTIMENTOS - DEMAIS 
INVESTIMENTOS 
PERMANENTES

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel de demais 
investimentos permanentes, quando esse for inferior ao valor líquido 
contabil. conta de uso excluisivo para as empresas estatais.

Credor

1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corporeos 
destinados a manutenção das atividades da entidade ou 
exercícioidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram a ela os beneficios, os riscos e o controle 
desses bens.

Devedor

1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corpóreos, que tem existência material e que podem ser 
transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Devedor

1.2.3.1.1.00.00.00
BENS MOVEIS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corpóreos, que tem existência material e que podem ser 
transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia 
sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, 
que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Devedor
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1.2.3.1.1.01.00.00
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que constituam meio para produção de out bens.

Devedor

1.2.3.1.1.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Registra os valores de aquisição ou incorporação de mobiliários em 
geral, aparelhos, eletrodomésticos, além dos conjuntos de 
ferramentas, de utensílios, de instrumentos, etc.

Devedor

1.2.3.1.1.01.02.00
MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
E OUTROS ACERVOS

Registra os valores de aquisição ou incorporação de objetos de arte, 
peças para coleções de discotecas, mapotecas, filmotecas, museus 
e assemelhados.

Devedor

1.2.3.1.1.01.03.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Registra equipamento de refrigeração, equipamento de 
condicionamento de ar, equipamentos similares, máquina de 
escritório, máquina de calcular, máquinas similares, motores, etc.

Devedor

1.2.3.1.1.01.04.00
BENS EM PODER DE OUTRA 
UNIDADE OU TERCEIROS

Registra os valores de bens móveis de propriedade da unidade 
cedente, entregues a outra unidade ou terceiros por meio de 
convênio, comodato ou outras formas de empréstimo, distribuição ou 
transferência.

Devedor

1.2.3.1.1.01.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS
Registra os valores de aquisição ou incorporação de instrumentos 
musicais, bandeiras, flâmulas, insígnias e semoventes destinados a 
utilização no Serviço Público Estadual ou exposição.

Devedor
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1.2.3.1.1.02.00.00 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.02.01.00
EQUIPAMENTOS E 
APARELHOS

Registra equipamentos de comunicações e radiocomunicações, 
aparelhos telefônicos, TV e vídeo.

Devedor

1.2.3.1.1.02.02.00
DIREITO DE USO SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO

Registra o saldo das contas direito de uso do sistema de 
comunicação oriundo do SICOF.

Devedor

1.2.3.1.1.03.00.00
SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.04.00.00
SISTEMA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.04.01.00 EQUIPAMENTOS
Registra computadores, impressoras, estabilizadores e outros 
equipamentos de processamento de dados

Devedor
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1.2.3.1.1.04.02.00
COLEÇÕES E MATERIAIS 
BIBLIOGRÁFICOS

Registra os valores relativos aos objetos e materiais bibliográficos 
destinados a reunir, geralmente, para formação de bibliotecas de 
uso da unidade ou cumprir objetivos dessa.

Devedor

1.2.3.1.1.05.00.00 SISTEMA DE SEGURANÇA

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.05.01.00 ARMAMENTOS
Registra armamentos quando utilizados no desempenho de 
atividades de segurança pública.

Devedor

1.2.3.1.1.05.02.00 VEÍCULOS
Registra os valores de aquisição ou incorporação de veículos 
utilizados como meios de transportes terrestres, quando utilizados 
no desempenho de atividades de segurança pública

Devedor

1.2.3.1.1.05.03.00
AERONAVES E 
EMBARCAÇÕES

Registra os valores de aquisição ou incorporação de veículos 
utilizados no trafego aéreo e das embarcações utilizadas para 
navegações por vias marítimas ou fluviais, quando utilizados no 
desempenho de atividades de segurança pública.

Devedor

1.2.3.1.1.05.04.00 SEMOVENTES
Registra os valores relativos aos animais quando utilizados no 
desempenho de atividades de segurança pública.

Devedor
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1.2.3.1.1.06.00.00 SISTEMA DE TRANSPORTES

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.06.01.00 VEÍCULOS
Registra os valores de aquisição ou incorporação de veículos 
utilizados como meios de transportes terrestres de uso geral.

Devedor

1.2.3.1.1.06.02.00
AERONAVES E 
EMBARCAÇÕES

Registra os valores de aquisição ou incorporação de veículos 
utilizados no trafego aéreo e das embarcações utilizadas para 
navegações por vias marítimas ou fluviais.

Devedor

1.2.3.1.1.07.00.00
AQUISIÇÃO DE OBRAS DIRETA 
DO ARTÍFICE

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.08.00.00
IMPORTAÇÃO EM 
ANDAMENTO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor
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1.2.3.1.1.09.00.00
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, 
PECUÁRIOS E DE IRRIGAÇÃO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.10.00.00 SEMOVENTES Registra os valores relativos aos animais destinados a produção, 
reprodução, engorda e aos serviços utilitários em geral.

Devedor

1.2.3.1.1.12.00.00
EXTRA SISTEMA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÔNIO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.12.96.00
BENS MÓVEIS RECEBIDOS DE 
ENTIDADES EXTINTAS

Registra o saldo de Bens Móveis Extra SIAP recebidos de entidades 
extintas com destinação a ser definida pela SAEB.

Devedor

1.2.3.1.1.12.97.00
BENS MÓVEIS EXTRA SIAP 
CEDIDOS A TERCEIROS, E 
BENS MÓVEIS A INCORPORAR

Registra o saldo de Bens Móveis Extra SIAP cedidos a Terceiros e o 
saldo de Bens Móveis a Incorporar.

Devedor
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1.2.3.1.1.13.00.00 BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens. E que estejam em 
trânsito

Devedor

1.2.3.1.1.14.00.00
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS - 
CONTROLADOS - SIAP

Registrar os Bens Móveis de Terceiros Controlados SIAP
Devedor

1.2.3.1.1.15.00.00 ATIVO SPE - BENS MÓVEIS
Compreende os valores dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas, referentes a Bens Móveis, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico.

Devedor

1.2.3.1.1.15.01.00
ATIVO SPE - MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS

Compreende os valores dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico.

Devedor

1.2.3.1.1.15.01.01
ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - FONTE NOVA

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico - Fonte Nova.

Devedor

1.2.3.1.1.15.01.02
ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - METRÔ

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico - Metrô

Devedor
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1.2.3.1.1.15.01.03
ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - HOSPITAL DO 
SUBÚRBIO

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico -Hospital do Subúrbio.

Devedor

1.2.3.1.1.15.01.04
ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - HOSPITAL 
COUTO MAIA

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico - Hospital Couto Maia.

Devedor

1.2.3.1.1.15.01.05
ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico - Diagnóstico Por Imagem.

Devedor

1.2.3.1.1.15.01.08

ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - VEÍCULO LEVE 
SOBRE TRILHO DO SUBÚRBIO - 
VLT

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas, referentes a Móveis e Utensílios, contabilizados na 
Sociedade de Propósito Específico - do VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos) do Subúrbio.

Devedor

1.2.3.1.1.15.19.00
ATIVOS SPE -BENS MÓVEIS A 
INCORPORAR

Compreende o valor dos ativos referentes a Bens Móveis a 
incorporar adquiridos para Parcerias Público Privadas, e que ainda 
não entraram em operação, contabilizados na Sociedade de 
Propósito Específico.

Devedor

1.2.3.1.1.15.19.01
ATIVOS SPE -MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS - A INCORPORAR

Registra o valor dos ativos referentes a Bens Móveis a Incorporar 
adquiridos para Parcerias Público Privadas, e que ainda não 
entraram em operação, contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico.

Devedor
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1.2.3.1.1.89.00.00
BENS MÓVEIS DE CONVÊNIOS 
RECEBIDOS A INCORPORAR

Registra o valor da aquisição de bens móveis adquiridos através de 
recursos de Convênios Recebidos da União para os quais a 
propriedade é transferida para o Estado através de Termo de 
Cessão dos Bens ao final do Convênio.

Devedor

1.2.3.1.1.92.00.00
BENS MÓVEIS EM 
ALMOXARIFADO

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens 
corporeos, que tem existencia material e que podem ser 
transportados por movimento proprio ou removidos por forca alheia 
sem alteração da substancia ou da destinação economico-social, 
que const meio para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.92.01.00
BENS RECEBIDOS 
ALMOXARIFADO CENTRAL

Registra o valor dos bens recebidos pelo almoxarifado central para 
reaproveitamento, doação ou vendas.

Devedor

1.2.3.1.1.92.99.00
DIVERSOS BENS MÓVEIS EM 
ALMOXARIFADO

Registra o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, 
que tem existência material e que podem ser transportados por 
movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração da 
substancia ou da destinação econômico-social, que constituem meio 
para a produção de outros bens.

Devedor

1.2.3.1.1.99.00.00
(-) BENS MÓVEIS ALIENADOS 
A DESINCORPORAR

Compreende a desincorporação de bens móveis alienados para 
posterior baixa do bem definitivo via NLA.

Credor

1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMOVEIS

Compreende o valor dos bens imoveis, os quais são bens vinculados 
ao solo e que nao podem ser retirados sem destruição ou dano, 
destinados ao uso e que a entidade nao esteja explorando 
comercialmente.

Devedor
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1.2.3.2.1.00.00.00
BENS IMOVEIS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados 
ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, 
destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando 
comercialmente. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.2.3.2.1.01.00.00 BENS DE USO ESPECIAL
Compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração estadual ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias e fundações públicas.

Devedor

1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFÍCIOS Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados ou 
municípios nas seguintes categorias: edifícios, prédios; conventos.

Devedor

1.2.3.2.1.01.04.00 TERRENOS/GLEBAS Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios nas seguintes categorias: terrenos e glebas.

Devedor

1.2.3.2.1.01.05.00 ARMAZÉNS/GALPÕES Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios nas seguintes categorias: armazéns e galpões.

Devedor

1.2.3.2.1.01.06.00 AQUARTELAMENTOS
Registra os valores relativos aos seguintes imóveis da união, 
estados e municípios nas seguintes categorias: bases; quartéis; 
fortes.

Devedor

1.2.3.2.1.01.07.00
AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AE
RÓDROMOS

Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios nas seguintes categorias: aeródromo; aeroporto; estação.

Devedor
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1.2.3.2.1.01.07.01 TERMINAIS AEROVIÁRIOS
Registra os valores relativos aos Terminais Aeroviários pertencentes 
ao Estado.

Devedor

1.2.3.2.1.01.07.02 ESTAÇÕES/AERÓDROMOS
Registra os valores relativos aos Bens Imóveis - Estações e 
Aeródromos pertencentes ao Estado.

Devedor

1.2.3.2.1.01.08.00
IMÓVEIS DE USO 
EDUCACIONAL

Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios nas seguintes categorias: escolas; faculdades; 
universidades; bibliotecas.

Devedor

1.2.3.2.1.01.09.00 REPRESAS/AÇUDES Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios nas seguintes categorias: açudes; represas.

Devedor

1.2.3.2.1.01.10.00
FAZENDAS, PARQUES E 
RESERVAS

Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios nas seguintes categorias: fazendas; parques; reservas.

Devedor

1.2.3.2.1.01.15.00
HOSPITAIS E UNIDADES DE 
SAÚDE

Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios que se enquadrem na seguinte categoria: hospitais e 
unidades de saúde.

Devedor

1.2.3.2.1.01.17.00 PRESÍDIOS/DELEGACIAS
Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios: presídios; delegacias.

Devedor

1.2.3.2.1.01.18.00 PORTOS/ESTALEIROS
Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios: estaleiros; portos.

Devedor

1.2.3.2.1.01.18.01 TERMINAIS HIDROVIÁRIOS
Registra os valores relativos aos Bens Imóveis Terminais 
Hidroviários pertencentes ao Estado.

Devedor

1.2.3.2.1.01.18.02 ESTALEIROS
Registra os valores relativos aos bens imóveis referentes a 
Estaleiros pertencentes ao Estado.

Devedor
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1.2.3.2.1.01.98.00
OUTROS BENS IMÓVEIS DE 
USO ESPECIAL

Registra os valores relativos aos seguintes imóveis dos estados e 
municípios que não se enquadrem em nenhuma outra categoria.

Devedor

1.2.3.2.1.01.98.01 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
Registra os valores relativos aos bens imóveis referentes a 
Terminais Rodoviários pertencentes ao Estado.

Devedor

1.2.3.2.1.01.98.02
OUTROS BENS IMÓVEIS DE 
USO ESPECIAL

Registra os valores relativos a outros bens imóveis pertencentes ao 
Estado.

Devedor

1.2.3.2.1.04.00.00 BENS DOMINICAIS

Compreende os bens que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, 
de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispondo a 
lei em contrário, os bens pertencentes as pessoas jurídicas de direito 
público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Devedor

1.2.3.2.1.04.01.00 EDIFÍCIOS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem nas seguintes 
categorias: edifícios; prédios; conventos.

Devedor

1.2.3.2.1.04.02.00 APARTAMENTOS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: apartamentos.

Devedor

1.2.3.2.1.04.03.00 ARMAZÉNS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: armazéns.

Devedor

1.2.3.2.1.04.08.00 FAZENDAS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: fazendas.

Devedor
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1.2.3.2.1.04.09.00 GALPÕES
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: galpões.

Devedor

1.2.3.2.1.04.10.00 GLEBAS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: glebas.

Devedor

1.2.3.2.1.04.11.00 LOJAS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: lojas.

Devedor

1.2.3.2.1.04.12.00 SALAS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: salas.

Devedor

1.2.3.2.1.04.13.00 TERRENOS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: terrenos.

Devedor

1.2.3.2.1.04.14.00 LOTES
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: lotes.

Devedor

1.2.3.2.1.04.15.00 LOTES INDUSTRIAIS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que se enquadrem na seguinte 
categoria: lotes industriais.

Devedor

1.2.3.2.1.04.99.00 OUTROS BENS DOMINICAIS
Registra os valores patrimoniais relativos aos imóveis dominicais 
união, estados e municípios que não se enquadrem em outras 
categorias.

Devedor
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1.2.3.2.1.05.00.00
BENS DE USO COMUM DO 
POVO

Compreende os bens de uso comum do povo construídos ou 
adquiridos por pessoas jurídicas de direito público.

Devedor

1.2.3.2.1.05.01.00 RUAS
Registra os valores de ruas que foram construídas utilizando-se 
recursos públicos e que estejam sob controle ou administração da 
unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.02.00 PRAÇAS
Registra os valores de praças que foram construídas utilizando-se 
recursos públicos e que estejam sob controle ou administração da 
unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.03.00 ESTRADAS
Registra os valores de estradas que foram construídas utilizando-se 
recursos públicos e que estejam sob controle ou administração da 
unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.03.01 MALHA RODOVIÁRIA
Registra os valores da malha rodoviária que foram construídas 
utilizando-se recursos públicos e que estejam sob controle ou 
administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.03.02 FAIXA DE DOMÍNIO
Registra os valores da Faixa de Domínio de estradas que foram 
construídas utilizando-se recursos públicos e que estejam sob 
controle ou administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.03.03 ESTRADAS CONCEDIDAS
Registra os valores de estradas que foram construídas utilizando-se 
recursos públicos e que foi objeto de concessão pela Administração 
Pública.

Devedor

1.2.3.2.1.05.04.00 PONTES
Registra os valores de pontes que foram construídos utilizando-se 
recursos públicos e que estejam sob controle ou administração da 
unidade.

Devedor
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1.2.3.2.1.05.05.00 VIADUTOS
Registra os valores de viadutos que foram construídos utilizando-se 
recursos públicos e que estejam sob controle ou administração da 
unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.06.00
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Registra os valores de sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de 
água que foram construídos utilizando-se recursos públicos e que 
estejam sob controle ou administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.06.01 ADUTORA

Registra o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao 
solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, 
destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando 
comercialmente - Adutora.

Devedor

1.2.3.2.1.05.06.02 BARRAGEM

Registra o valor dos bens imoveis, os quais são bens vinculados ao 
solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, 
destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando 
comercialmente, referentes a Barragens.

Devedor

1.2.3.2.1.05.07.00
SISTEMAS DE 
ABASTECIMETNO DE ENERGIA

Registra os valores de sistemas de abastecimento de energia que 
foram construídos utilizando-se recursos públicos e que estejam sob 
controle ou administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.08.00
REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES

Registra os valores de redes de telecomunicações que foram 
construídos utilizando-se recursos públicos e que estejam sob 
controle ou administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.09.00
BENS DO PATRIMONIO 
CULTURAL

Bens com significancia histórica, cultural ou ambiental tais como 
monumentos e prédios históricos, sítios arqueológicos, área de 
conservação e reservas naturais e obras de arte, quando passíveis 
de mensuração e avaliação.

Devedor

142/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.2.3.2.1.05.99.00
OUTROS BENS DE USO 
COMUM DO POVO

Compreende os valores bens de uso comum, não classificados 
anteriormente neste plano de contas, que foram adquiridos, 
produzidos ou construídos utilizando-se recursos públicos e que 
estejam sob controle ou administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.05.99.01
DESAPROPRIAÇÃO - BENS DE 
USO COMUM

Registra o valor dos bens imoveis para uso comum, resultantes de 
processos de desapropriação quando incorporados ao patrimônio 
público.

Devedor

1.2.3.2.1.05.99.99
OUTROS BENS DE USO 
COMUM DO POVO

Registra os valores bens de uso comum, não classificados 
anteriormente neste plano de contas, que foram adquiridos, 
produzidos ou construídos utilizando-se recursos públicos e que 
estejam sob controle ou administração da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.06.00.00
BENS IMÓVEIS EM 
ANDAMENTO Compreende os valores de bens imóveis em andamento.

Devedor

1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO
Compreende os valores pertinentes a obras, desde sua construção 
até o término da mesma.

Devedor

1.2.3.2.1.06.01.01
OBRAS EM ANDAMENTO - 
BENS OPERACIONAIS DO 
ESTADO

Registra os valores pertinentes a obras, desde sua construção até o 
término da mesma, referentes a Bens Operacionais do Estado.

Devedor

1.2.3.2.1.06.01.02
OBRAS EM ANDAMENTO - 
BENS DE USO COMUM

Registra os valores pertinentes a obras, desde sua construção até o 
término da mesma, referentes a Bens de Uso Comum do povo.

Devedor

1.2.3.2.1.06.01.03
OBRAS EM ANDAMENTO BENS 
OPERAC DO ESTADO 
CONTROLE POR LICITAÇÃO

Compreende os valores das obras em andamento controladas por 
número de referência da licitação..

Devedor
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1.2.3.2.1.06.01.04
OBRAS EM ANDAMENTO - 
MALHA RODOVIÁRIA

Registra os valores pertinentes a obras de construção/recuperação 
da malha rodoviária do Estado da Bahia - Bens de Uso Comum do 
Povo.

Devedor

1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES

Registra equipamentos, materiais e custo de implantação de 
instalações que, não obstante integradas aos edifícios, devem ser 
segregadas das obras civis, como, por exemplo, as instalações 
elétricas, hidráulicas, sanitárias, de vapor, de ar comprimido, 
frigoríficas, contra incêndio, de comunicações, de climatização, para 
combustíveis, gases, de antipoluição, para cozinha, dentre outros. E 
também aplicável a construção de trechos ferroviários.

Devedor

1.2.3.2.1.08.00.00
BENFEITORIAS EM 
PROPRIEDADE DE 
TERCEIROS

Registra construções em terrenos arrendados de terceiros e 
instalações e outras benfeitorias em prédios alugados. São 
considerados somente os gastos com construção e instalação que 
se incorporam ao imóvel e revertem ao proprietário do imóvel ao final 
da locação.

Devedor

1.2.3.2.1.18.00.00 ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico.

Devedor

1.2.3.2.1.18.01.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
FONTE NOVA

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico - PPP- ARENA FONTE NOVA

Devedor

1.2.3.2.1.18.01.01
ATIVOS SPE - EDIFICAÇÕES - 
FONTE NOVA

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Edificações da PPP - Fonte Nova.

Devedor
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1.2.3.2.1.18.01.02
ATIVOS SPE - TERRENOS - 
FONTE NOVA

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes a Terrenos da PPP - Fonte Nova.

Devedor

1.2.3.2.1.18.02.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
METRÔ

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, referentes a PPP Metrô de Salvador.

Devedor

1.2.3.2.1.18.02.01
ATIVOS SPE - EDIFICAÇÕES - 
METRÔ

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Edificações da PPP do Metrô de Salvador.

Devedor

1.2.3.2.1.18.02.02
ATIVOS SPE - TERRENOS - 
METRÔ

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes aos Terrenos da PPP do Metô de Salvador.

Devedor

1.2.3.2.1.18.03.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, referentes a PPP do Hospital do Subúrbio de Salvador.

Devedor

1.2.3.2.1.18.03.01
ATIVOS SPE - EDIFICAÇÕES - 
HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Edificações da PPP do Hospital do Subúrbio.

Devedor
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1.2.3.2.1.18.03.02
ATIVOS SPE - TERRENOS - 
HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes aos Terrenos da PPP do Hospital do Subúrbio.

Devedor

1.2.3.2.1.18.04.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
HOSPITAL COUTO MAIA

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, referentes a PPP do Hospital Couto Maia em Salvador.

Devedor

1.2.3.2.1.18.04.01
ATIVOS SPE - EDIFICAÇÕES - 
HOSPITAL COUTO MAIA

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Edificações da PPP do Novo Hospital Couto Maia.

Devedor

1.2.3.2.1.18.04.02
ATIVOS SPE - TERRENOS - 
HOSPITAL COUTO MAIA

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes aos Terrenos da PPP do Novo Hospital do Couto Maia.

Devedor

1.2.3.2.1.18.05.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, referentes a PPP de Diagnóstico por Imagem.

Devedor

1.2.3.2.1.18.05.01
ATIVOS SPE - EDIFICAÇÕES - 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Edificações da PPP Diagnóstico por Imagem.

Devedor
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1.2.3.2.1.18.05.02
ATIVOS SPE - TERRENOS - 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes aos Terrenos da PPP Diagnóstico por Imagem.

Devedor

1.2.3.2.1.18.06.00
ATIVOS SPE - PPP - A 
CLASSIFICAR

Registra os valores dos ativos construidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, e ainda não incorporados ao Patrimonio do Estado, 
enquanto pendente documento exigido para incorporação na SAEB.

Devedor

1.2.3.2.1.18.07.00
ATIVOS SPE - PPP - DOAÇÃO 
METRÔ - A CLASSIFICAR

Registra os valores dos ativos da Parcerias Público Privada do Metrô 
recebidos da Prefeitura de Salvador a Título de Doação e 
contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, e ainda não 
incorporados ao Patrimonio do Estado, enquanto pendente 
documento exigido para incorporação na SAEB.

Devedor

1.2.3.2.1.18.08.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO 
DO SUBÚRBIO - VLT

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, referentes as Edificações da PPP do VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) do Subúrbio.

Devedor

1.2.3.2.1.18.08.01
ATIVOS SPE - EDIFICAÇÕES - 
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO 
DO SUBÚRBIO - VLT

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Edificações da PPP do VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos) do Subúrbio.

Devedor
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1.2.3.2.1.18.08.02
ATIVOS SPE - TERRENOS - 
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO 
DO SUBÚRBIO - VLT

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Terrenos da PPP do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) 
do Subúrbio.

Devedor

1.2.3.2.1.18.09.00
ATIVOS SPE - BENS IMÓVEIS - 
PPP - SISTEMA VIÁRIO BA-052 
(ESTRADA DO FEIJÃO)

Compreende o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico, referentes as Bens Imóveis da PPP - Sistema Viário BA-
052 (Estrada do Feijão).

Devedor

1.2.3.2.1.18.09.03
ATIVOS SPE - ESTRADAS - 
PPP - SISTEMA VIÁRIO BA-052 
(ESTRADA DO FEIJÃO)

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as Estradas pertencentes a PPP - Sistema Viário BA-052 
(Estrada do Feijão)

Devedor

1.2.3.2.1.18.09.04
ATIVOS SPE - PONTES - PPP - 
SISTEMA VIÁRIO BA-052 
(ESTRADA DO FEIJÃO)

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes as PONTES pertencentes a PPP - Sistema Viário BA-052 
(Estrada do Feijão)

Devedor

1.2.3.2.1.18.09.05
ATIVOS SPE - VIADUTOS - PPP 
- SISTEMA VIÁRIO BA-052 
(ESTRADA DO FEIJÃO)

Registra o valor dos ativos produzidos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico, 
referentes aos VIADUTOS pertencentes a PPP - Sistema Viário BA-
052 (Estrada do Feijão).

Devedor

1.2.3.2.1.18.19.00
OBRAS EM ANDAMENTO - 
ATIVOS SPE - PPP

Compreende o valor dos ativos em construção por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico,

Devedor
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1.2.3.2.1.18.19.01
OBRAS EM ANDAMENTO - 
ATIVOS SPE - PPP

Registra os valores dos ativos em construção por meio de Parcerias 
Público Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito 
Específico,

Devedor

1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS
Compreende os demais bens imóveis não classificados 
anteriormente nesse plano de contas.

Devedor

1.2.3.2.1.99.01.00
BENS IMÓVEIS LOCADOS 
PARA TERCEIROS Registra os bens imóveis locados para terceiros.

Devedor

1.2.3.2.1.99.02.00
IMÓVEIS EM PODER DE 
TERCEIROS

Registra os imóveis concedidos a terceiros a título de empréstimo 
gratuito com prazo de devolução convencionado.

Devedor

1.2.3.2.1.99.03.00
MATERIAIS 
TEMPORARIAMENTE 
SEPARADOS DE IMÓVEIS

Registra os materiais provisoriamente separados de um imóvel, para 
nele se reempregarem.

Devedor

1.2.3.2.1.99.05.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR
Registra os bens imóveis, cuja classificação esteja pendente por 
algum motivo, geralmente por falta de identificação ou pendência de 
legalização ou registro.

Devedor

1.2.3.2.1.99.06.00 BENS IMÓVEIS A ALIENAR
Registra os valores relativos aos bens imóveis separados para 
alienação, quando considerados desnecessários, inservíveis ou por 
decisão administrativa da unidade.

Devedor

1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS
Registra os valores relativos a outros bens imóveis, para os quais 
não tenham sido criadas contas próprias ou específicas neste plano 
de contas.

Devedor

1.2.3.2.1.99.99.01
BENS DE CONVÊNIOS 
CONCEDIDOS A INCORPORAR

Compreende os valores referentes a bens oriundos de convênios 
concedidos prestado contas a ser incorporado definitivamente pela 
SAEB no patrimônio da entidade.

Devedor
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1.2.3.2.1.99.99.02
BENS IMÓVEIS - DAÇÃO EM 
PAGAMENTO

Registra o valor dos bens imóveis recebidos em dação em 
pagamento.

Devedor

1.2.3.2.1.99.99.03
(-) BENS IMÓVEIS ALIENADOS 
A DESINCORPORAR

Registra a desincorporação de bens móveis alienados para posterior 
baixa do bem definitivo via NLA.

Credor

1.2.3.2.1.99.99.04
DESAPROPRIAÇÃO - BENS 
IMÓVEIS

Registra o valor dos bens imoveis, resultantes de processos de 
desapropriação quando incorporados ao patrimônio público..

Devedor

1.2.3.2.1.99.99.05
BENS IMÓVEIS RECEBIDOS DE 
ENTIDADES EXTINTAS

Registra o saldo de Bens Imóveis recebidos de entidades extintas 
com destinação a ser definida pela SAEB.

Devedor

1.2.3.2.1.99.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS
Registra os valores relativos a outros bens imóveis, para os quais 
não tenham sido criadas contas próprias ou específicas neste plano 
de contas..

Devedor

1.2.3.8.0.00.00.00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO 
E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imob 
devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, 
bem como a perda do valor, decor de sua explor, de dir cujo obj 
sejam rec miner ou florestais ou bens aplicados nessa explor e a 
perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de 
propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com 
existência ou exercício de duração limitada..

Credor
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1.2.3.8.1.00.00.00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO 
E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS -
CONSOLIDAÇÃO

comp dim do valor dos elementos do a. imob dev desg por uso, ação 
da nat ou obsolesc, e perda do valor, dec de explor, de direitos cujo 
objeto sejam rec miner ou florest ou bens aplic nessa expl e per do 
valor do cap aplic na aquis de direitos de propr ind ou com e out 
c/exist ou exercício de duraç lim ou cujo objeto sejam bens de utiliz 
por prazo limitado. compr saldo que n/serão excluídos nos demonst 
cons do OFSS.

Credor

1.2.3.8.1.01.00.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - BENS MOVEIS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens moveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescencia.

Credor

1.2.3.8.1.01.01.00
(-) SISTEMA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolecência - Sistema de Administração Geral.

Credor

1.2.3.8.1.01.02.00
(-) SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Sistema de Comunicação.

Credor

1.2.3.8.1.01.04.00
(-) SISTEMA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Sistema de Processamento de Dados.

Credor

1.2.3.8.1.01.05.00 (-) SISTEMA DE SEGURANÇA
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Sistema de Segurança.

Credor
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1.2.3.8.1.01.06.00 (-) SISTEMA DE TRANSPORTE
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Sistema de Transporte.

Credor

1.2.3.8.1.01.07.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da 
natureza ou obsolescência, referentes aos Ativos da SPE da PPP.

Credor

1.2.3.8.1.01.07.01

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP - FONTE 
NOVA

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE -Fonte Nova.

Credor

1.2.3.8.1.01.07.02
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP - METRÔ

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE- Metrô.

Credor

1.2.3.8.1.01.07.03

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP - 
HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE-Hospital do Subúrbio.

Credor

1.2.3.8.1.01.07.04

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP - 
HOSPITAL COUTO MAIA

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE - Hospital Couto Maia

Credor
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1.2.3.8.1.01.07.05

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP - 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE -Diagnóstico por 
Imagem.

Credor

1.2.3.8.1.01.07.08

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS MÓVEIS - PPP - 
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO 
DO SUBÚRBIO - VLT

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE do VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) do Subúrbio.

Credor

1.2.3.8.1.01.08.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE BENS 
MÓVEIS - UO'S EXTINTAS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Bens recebidos de UO's extintas.

Credor

1.2.3.8.1.01.09.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE BENS 
MÓVEIS - EMPRESAS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - EMPRESAS.

Credor

1.2.3.8.1.02.00.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - BENS IMOVEIS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imoveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescencia.

Credor

1.2.3.8.1.02.02.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE BENS 
DOMINICAIS

Compreende a depreciação acumulada de bens que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Compreende ainda, não dispondo a lei em contrário, os bens 
pertencentes as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha 
dado estrutura de direito privado.

Credor
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1.2.3.8.1.02.02.01 (-) EDIFICAÇÕES
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Edificações.

Credor

1.2.3.8.1.02.02.02 (-) GLEBAS E FAZENDAS
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Glebas e Fazendas.

Credor

1.2.3.8.1.02.02.03 (-) BARRAGEM
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Barragem.

Credor

1.2.3.8.1.02.02.04 (-) ADUTORA
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Adutora.

Credor

1.2.3.8.1.02.02.05 (-) OUTROS BENS IMÓVEIS
Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Outros Bens Imóveis.

Credor

1.2.3.8.1.02.03.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE BENS DE USO 
COMUM DO POVO

Compreende a depreciação acumulada de bens de uso comum do 
povo construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor

1.2.3.8.1.02.03.01
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - RUAS

Registra a depreciação acumulada de bens de uso comum do povo 
(Ruas) construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor

1.2.3.8.1.02.03.02
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - PRAÇAS

Registra a depreciação acumulada de bens de uso comum do povo 
(Praças) construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor
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1.2.3.8.1.02.03.03
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ESTRADAS

Registra a depreciação acumulada de bens de uso comum do povo 
(Estradas) construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor

1.2.3.8.1.02.03.04
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - PONTES

Registra a depreciação acumulada de bens de uso comum (Pontes) 
do povo construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor

1.2.3.8.1.02.03.05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULA - 
VIADUTOS

Registra a depreciação acumulada de bens de uso comum do povo 
(Viadutos) construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor

1.2.3.8.1.02.03.06
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - OUTROS BENS 
DE USO COMUM DO POVO

Registra a depreciação acumulada de "outros bens de uso comum 
do povo" construídos ou adquiridos por pessoas jurídicas de direito 
público.

Credor

1.2.3.8.1.02.04.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE BENS 
IMÓVEIS EM ANDAMENTO

Registra a depreciação acumulada de valores de bens imóveis em 
andamento.

Credor

1.2.3.8.1.02.05.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE 
INSTALAÇÕES

Registra a depreciação acumulada de equipamentos, materiais e 
custo de implantação de instalações que, não obstante integradas 
aos edifícios, devem ser segregadas das obras civis, como, por 
exemplo, as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de vapor, 
de ar comprimido, frigoríficas, contra incêndio, de comunicações, de 
climatização, para combustíveis, gases, de antipoluição, para 
cozinha, dentre outros. E também aplicável a construção de trechos 
ferroviários.

Credor
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1.2.3.8.1.02.06.00

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE 
BENFEITORIAS EM 
PROPRIEDADE DE 
TERCEIROS

Registra a depreciação acumulada de construções em terrenos 
arrendados de terceiros e instalações e outras benfeitorias em 
prédios alugados. São considerados somente os gastos com 
construção e instalação que se incorporam ao imóvel e revertem ao 
proprietário do imóvel ao final da locação.

Credor

1.2.3.8.1.02.08.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE BENS 
IMÓVEIS - UO'S EXTINTAS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência - Bens recebidos de UO's extintas.

Credor

1.2.3.8.1.02.15.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo 
imobilizado, bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da 
natureza ou obsolescência, referentes aos Ativos da SPE.

Credor

1.2.3.8.1.02.15.01

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - FONTE 
NOVA

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE -Fonte Nova

Credor

1.2.3.8.1.02.15.02
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - METRÔ

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE- Metrô.

Credor

1.2.3.8.1.02.15.03

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - 
HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE-Hospital do Subúrbio.

Credor
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1.2.3.8.1.02.15.04

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - 
HOSPITAL COUTO MAIA

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE - Hospital Couto Maia.

Credor

1.2.3.8.1.02.15.05

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE -Diagnóstico por 
Imagem.

Credor

1.2.3.8.1.02.15.08

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - 
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO 
DO SUBÚRBIO - VLT

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE do VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) do Subúrbio.

Credor

1.2.3.8.1.02.15.09

(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA - ATIVO SPE - 
BENS IMÓVEIS - PPP - 
SISTEMA VIÁRIO BA-052 
(ESTRADA DO FEIJÃO)

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens Imóveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência, referentes aos Ativos da SPE da PPP - Sistema 
Viário BA-052 (Estrada do Feijão).

Credor

1.2.3.8.1.02.99.00
(-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA DE DEMAIS BENS 
IMÓVEIS

Registra a depreciação acumulada de os demais bens imóveis não 
classificados anteriormente nesse plano de contas.

Credor

1.2.3.8.1.03.00.00
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - 
BENS MOVEIS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens moveis, devido a perda do valor, decorrente de sua exploração, 
de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens 
aplicados nessa exploração.

Credor
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1.2.3.8.1.04.00.00
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - 
BENS IMOVEIS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imoveis, devido a perda do valor, decorrente de sua 
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 
florestais ou bens aplicados nessa exploração.

Credor

1.2.3.8.1.05.00.00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 
- BENS MOVEIS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens moveis, devido a perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e 
quaisquer outros com existência ou exércicio de duração limitada

Credor

1.2.3.8.1.06.00.00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 
- BENS IMOVEIS

Registra a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, 
bens imoveis, devido a perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e 
quaisquer outros com existência ou exércicio de duração limitada

Credor

1.2.3.9.0.00.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
IMOBILIZADO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel do 
imobilizado, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. conta 
de uso exclusivo para as empresas estatais.

Credor

1.2.3.9.1.00.00.00

(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
IMOBILIZADO -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperável do 
imobilizado, quando esse for inferior ao valor liquido contábil. conta 
de uso exclusivo para as empresas estatais. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

1.2.3.9.1.01.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel bens moveis, 
quando esse for inferior ao valor líquido contabil. conta de uso 
exclusivo para as empresas estatais.

Credor
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1.2.3.9.1.02.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

Registra os valores de ajuste ao valor recuperavel bens imoveis, 
quando esse for inferior ao valor líquido contabil. conta de uso 
exclusivo para as empresas estatais.

Credor

1.2.4.0.0.00.00.00 INTANGIVEL
Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorporeos 
destinados a manutenção da entidade ou exercícioidos com essa 
finalidade.

Devedor

1.2.4.1.0.00.00.00 SOFTWARES
Compreende os valores dos softwares pertencentes a entidade e 
nao integrantes a um hárdware, englobando os valores referentes a 
sua construção, implementação e instalação.

Devedor

1.2.4.1.1.00.00.00 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores dos softwares pertencentes a entidade e 
não integrantes a um hardware, englobando os valores referentes a 
sua construção, implementação e instalação. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

1.2.4.1.1.01.00.00 SOFTWARES
Compreende os valores dos softwares pertencentes ao órgão, 
englobando os valores referentes à construção, implementação e 
instalação do programa.

Devedor

1.2.4.1.1.01.01.00 SOFTWARES
Registra os valores dos softwares pertencentes ao órgão, 
englobando os valores referentes à construção, implementação e 
instalação do programa.

Devedor

1.2.4.1.1.01.02.00
DIREITO DE USO SISTEMA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS

Registra os valores de direito adquirido de uso dos sistemas de 
processamento de dados pertencentes ao órgão.

Devedor
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1.2.4.2.0.00.00.00
MARCAS, DIREITOS E 
PATENTES INDUSTRIAIS

Compreende os valores pertinentes a bens intangíveis, englobando 
os gastos com registro de marca, nome, invenções próprias, direitos 
de uso de comunicação e direitos autorais, alem de desembolsos a 
terceiros por contratos de uso de marcas, patentes ou processos de 
fabricação (tecnologia).

Devedor

1.2.4.2.1.00.00.00
MARCAS, DIREITOS E 
PATENTES INDUSTRIAIS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valor pertinen a bens intangíveis, englobando os 
gastos com registro de marca, nome, invenções próprias, direitos de 
uso de comunic, direitos autorais e direitos sobre rec naturais, alem 
de desemb a terceiros por contratos de uso de marcas, patentes ou 
processos de fabricação (tecnologia). Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demon consolid do OFSS.

Devedor

1.2.4.2.1.01.00.00
MARCAS E PATENTES 
INDUSTRIAIS

Registra os valores relativos a bens intangiveis, englobando os 
gastos com registro de marca, nome, invenções proprias, alem de 
desembolsos a terceiros por contratos de uso de marcas, patentes 
ou processos de fabricação (tecnologia).

Devedor

1.2.4.2.1.02.00.00
CONCESSÃO DE DIREITO DE 
USO DE COMUNICAÇÃO

Registra os valores relativos a bens intangiveis representado pela 
concessão de direito de uso de comunicação e divulgação.

Devedor

1.2.4.2.1.03.00.00 DIREITOS AUTORAIS
Registra os valores relativos aos direitos autorais adquiridos pela 
entidade.

Devedor

1.2.4.2.1.04.00.00
DIREITOS SOBRE RECURSOS 
NATURAIS

Registra os valores relativos aos direitos obtidos por legislação e/ou 
por compras de direitos de reservas ou de exploração de recursos 
naturais, tais como jazidas e outros.

Devedor

160/165



ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.2.4.2.1.05.00.00
ADIANTAMENTOS 
P/TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

Registra todos os adiantamentos a fornecedores vinculados a um 
contrato de transferencia de tecnologia. representam pagamentos 
por conta de um valor previamente contratado.

Devedor

1.2.4.2.1.99.00.00
OUTROS DIREITOS - BENS 
INTANGIVEIS

Compreende os valores relativos a outros direitos, classificados 
como bens intangíveis, cuja classificação não esteja definida em 
contas específicas.

Devedor

1.2.4.2.1.99.01.00
PESQUISAS E 
DESENVOLVIMENTO - 
INTANGÍVEL

Registra os valores relativos a Pesquisas e Desenvolvimento - 
Intangivel

Devedor

1.2.4.2.1.99.02.00
DIREITO DE USO SISTEMA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS - 
UNIDADES EXTINTAS

Registra os valores de direito adquirido de uso dos sistemas de 
processamento de dados pertencentes a Unidades Extintas.

Devedor

1.2.4.2.1.99.99.00
OUTROS DIREITOS - BENS 
INTANGIVEIS

Registra os valores relativos a Pesquisas e Desenvolvimento - 
Intangivel.

Devedor

1.2.4.3.0.00.00.00 DIREITO DE USO DE IMOVEIS
Compreende os valores pertinentes a bens intangiveis 
representados pela aquisição do direito de uso de imoveis.

Devedor

1.2.4.3.1.00.00.00
DIREITO DE USO DE IMOVEIS-
CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores pertinentes a bens intangiveis representados 
pela aquisição de direito de uso de imoveis. Compreende os saldos 
que não serão excluidos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social(OFSS).

Devedor
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ATIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.2.4.8.0.00.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA

Compreende a diminuição do valor do capital aplicado na aquisição 
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros 
com existencia ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto 
sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

Credor

1.2.4.8.1.00.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO

Compreende a diminuição do valor do capital aplicado na aquisição 
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros 
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto 
sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

1.2.4.8.1.01.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA - SOFTWARES

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em softwares, em 
função da amortização.

Credor

1.2.4.8.1.02.00.00

(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA - DIREITO DE 
USO SISTEMA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em direito de uso 
sistema de processamento de dados.

Credor

1.2.4.8.1.03.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-MARCAS E 
PATENTES INDUSTRIAIS

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em marcas e 
patentes industriais em função de sua amortização.

Credor

1.2.4.8.1.04.00.00

(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-CONCESSÃO DE 
DIREITO DE USO DE 
COMUNICAÇÃO

Registra a diminuição do valor do capital aplicado na concessão de 
direito de uso de comunicação, em função da amortização.

Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.2.4.8.1.05.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-DIREITOS 
AUTORAIS

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em direitos 
autorais em função de sua amortização.

Credor

1.2.4.8.1.06.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-DIREITOS 
SOBRE RECURSOS NATURAIS

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em direito sobre 
recursos naturais em função da amortização.

Credor

1.2.4.8.1.07.00.00

(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-
ADIANTAMENTOS 
P/TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em direito de uso 
de imoveis, pertencentes ao ativo intangível.

Credor

1.2.4.8.1.08.00.00

(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-PESQUISAS E 
DESENVOLVIMENTO - 
INTANGÍVEL

Registra a diminuição do valor do capital aplicado em pesquisa e 
desenvolvimento de intangíveis em função da amortização.

Credor

1.2.4.8.1.09.00.00
(-) AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA-OUTROS 
DIREITOS - BENS INTANGIVEIS

Registra a diminuição do valor do capital aplicado outros direitos 
intangíveis em função da amortização.

Credor

1.2.4.9.0.00.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INTANGIVEL

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel do ativo 
intangivel, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. conta de 
uso exclusivo para as empresas estatais.

Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

1.2.4.9.1.00.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR 
RECUPERAVEL DE 
INTANGIVEL -CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores de ajuste ao valor recuperavel do ativo 
intangivel, quando esse for inferior ao valor líquido contabil. 
Compreende os saldos que não serão excluidos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

1.2.4.9.1.01.00.00 (-) SOFTWARES
Registra os valores de ajuste ao valor recuperável do software 
pertencente ao ativo intangível, quando esse for inferior ao valor 
líquido contábil.

Credor

1.2.4.9.1.02.00.00
(-) DIREITO DE USO SISTEMA 
DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS

Registra os valores de ajuste ao valor recuperável de direito de uso 
do sistema de processamento de dados.

Credor

1.2.4.9.1.03.00.00
(-) MARCAS E PATENTES 
INDUSTRIAIS

Registra os valores de ajuste ao valor recuperável de marcas e 
patentes industriais, quando esse for inferior ao valor líquido 
contábil.

Credor

1.2.4.9.1.04.00.00
(-) CONCESSÃO DE DIREITO 
DE USO DE COMUNICAÇÃO

Registra os valores das reduções a valor recuperável referentes a 
bens intangíveis representado pela concessão de direito de uso de 
comunicação e divulgação.

Credor

1.2.4.9.1.05.00.00 (-) DIREITOS AUTORAIS
Registra os valores das reduções a valor recuperável referentes aos 
direitos autorais adquiridos pela entidade.

Credor

1.2.4.9.1.06.00.00
(-) DIREITOS SOBRE 
RECURSOS NATURAIS

Registra os valores das reduções a valor recuperável referentes aos 
direitos obtidos por legislação e/ou por compras de direitos de 
reservas ou de exploração de recursos naturais, tais como jazidas e 
outros.

Credor
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1.2.4.9.1.07.00.00
(-) ADIANTAMENTOS 
P/TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

Registra os valores das reduções a valor recuperável referentes a 
todos os adiantamentos a fornecedores vinculados a um contrato de 
transferência de tecnologia. representam pagamentos por conta de 
um valor previamente contratado.

Credor

1.2.4.9.1.08.00.00
(-) PESQUISAS E 
DESENVOLVIMENTO - 
INTANGÍVEL

Registra os valores das reduções a valor recuperável referentes a a 
Pesquisas e Desenvolvimento - Intangível.

Credor

1.2.4.9.1.09.00.00
(-) OUTROS DIREITOS - BENS 
INTANGIVEIS

Registra os valores das reduções a valor recuperável referentes a 
outros direitos, classificados como bens intangíveis, cuja 
classificação não esteja definida em contas específicas.

Credor
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