
Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

6.0.0.0.0.00.00.00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 
ORCAMENTO

Compreende as contas com função de Registra os atos e fatos 
ligados a execução orçamentária. Credor

6.1.0.0.0.00.00.00

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

Compreende o somatório dos valores monetários relativos à 
execução dos programas e ações (projetos, atividades e 
operações especiais) estabelecidos no plano plurianual e 
projeto de lei orçamentária anual.

Credor

6.1.1.0.0.00.00.00
EXECUÇÃO DO PPA

Compreende o somatório dos valores monetários relativos à 
execução dos programas e ações (projetos, atividades e 
operações especiais) estabelecidos no plano plurianual.

Credor

6.1.1.1.0.00.00.00

PPA A ALOCAR NO PLOA

Registra o somatorio dos valores monetarios do plano plurianual 
durante o seu periodo de vigencia detalhado por programas de 
trabalho a serem selecionados na elaboração do LOA.

Credor

6.1.1.2.0.00.00.00
PPA ALOCADO NA LOA

Registra o somatorio dos valores monetarios do plano plurianual 
aprovado, detalhado por programa de trabalho alocado na LOA.

Credor

6.1.1.3.0.00.00.00
PPA EXECUTADO

Registra o somatorio dos valores monetarios do plano plurianual 
executado no seu periodo de vigencia, detalhado por programa 
de trabalho autorizado nas leis orcamentarias.

Credor

6.1.2.0.0.00.00.00
EXECUÇÃO DO PLOA

Compreende o somatório dos valores monetários de receitas e 
despesas previstos no projeto de lei orçamentária durante as 
suas fases de tramitação.

Credor

6.1.2.1.0.00.00.00
PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA

Compreende o somatorio dos valores monetarios das receitas 
previstas no projeto de lei orcamentaria durante as suas fases 
de tramitação.

Credor

6.1.2.1.1.00.00.00
PLOA COM INDICADOR DE RESULTADO - RECEITA

Compreende o somatorio dos valores monetarios da receita 
previstos no projeto de lei orcamentaria com indicador de 
resultado.

Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.1.2.1.1.01.00.00
PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.C/ INDIC.RESULT.

Registra os valores monetarios da receita previstos no projeto 
inicial de lei orcamentaria com indicador de resultado.

Credor

6.1.2.1.1.02.00.00 PROJ.FINAL DA LEI ORCAMENT.C/ INDIC.RESULT.
Registra os valores monetarios da receita previstos no projeto 
final da lei orcamentaria com indicador de resultado. Credor

6.1.2.1.2.00.00.00
PLOA SEM INDICADOR DE RESULTADO - RECEITA

Compreende o somatorio dos valores monetarios previstos no 
projeto de lei orcamentaria sem indicador de resultado - receita.

Credor

6.1.2.1.2.01.00.00
PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ INDIC.RESULT.

Registra os valores monetarios da receita previstos no projeto 
inicial da lei orcamentaria sem indicador de resultado.

Credor

6.1.2.1.2.02.00.00 PROJ.FINAL DA LEI ORCAMENT.S/ INDIC.RESULT.
Registra os valores monetarios previstos no projeto final da lei 
orcamentaria sem indicador de resultado. Credor

6.1.2.2.0.00.00.00
PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA

Compreende o somatorio dos valores monetarios fixados para 
as despesas no projeto de lei orcamentaria durante as suas 
fases de tramitação.

Credor

6.1.2.2.1.00.00.00
PLOA COM INDICADOR DE RESULTADO - DESPESA

Compreende o somatorio dos valores monetarios fixados para a 
despesa no projeto de lei orcamentaria com indicador de 
resultado.

Credor

6.1.2.2.1.01.00.00 PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.C/ INDIC.RESULT.
Registra os valores pertinentes aos creditos do projeto inicial da 
lei orcamentaria com indicador de resultado. Credor

6.1.2.2.1.02.00.00 PROJ.FINAL DA LEI ORCAMENT.C/ INDIC.RESULT.
Registra os valores pertinentes aos creditos do projeto final da 
lei orcamentaria com indicador de resultado. Credor

6.1.2.2.2.00.00.00
PLOA SEM INDICADOR DE RESULTADO - DESPESA

Compreende o somatorio dos valores monetarios fixados para a 
despesa no projeto de lei orcamentaria sem indicador de 
resultado.

Credor

6.1.2.2.2.01.00.00 PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ INDIC.RESULT.
Registra os valores pertinentes aos creditos do projeto inicial da 
lei orcamentaria sem indicador de resultado. Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.1.2.2.2.02.00.00 PROJ.FINAL DA LEI ORCAMENT.S/ INDIC.RESULT.
Registra os valores pertinentes aos creditos do projeto final da 
lei orcamentaria sem indicador de resultado. Credor

6.2.0.0.0.00.00.00
EXECUÇÃO DO ORCAMENTO

Compreende o somatório dos valores relativos à realização da 
receita, execução da despesa e suas alterações no orçamento 
geral da União durante o exercício financeiro.

Credor

6.2.1.0.0.00.00.00
EXECUÇÃO DA RECEITA

Compreende o somatório dos valores relativos à realização da 
receita pública aprovada pela lei orçamentária anual e suas 
alterações.

Credor

6.2.1.1.0.00.00.00
RECEITA A REALIZAR

Registra o somatório dos valores relativos à receita pública 
aprovada pela lei orçamentária anual e suas alterações, 
detalhada por natureza da receita

Credor

6.2.1.1.1.00.00.00
RECEITA A REALIZAR

Registra o somatório dos valores relativos à receita pública 
aprovada pela lei orçamentária anual e suas alterações, 
detalhada por natureza da receita.

Credor

6.2.1.1.7.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE DEDUÇÃO DE RECEITA A 
REALIZAR -RECLASSIFICAÇÃO

Registra os valores da contrapartida da dedução da receita a 
realizar referentes a reclassificação, detalhadas por natureza de 
receita.

Credor

6.2.1.1.8.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE DEDUÇÃO DE RECEITA A 
REALIZAR ¿ RESTITUIÇÃO

Registra os valores da contrapartida da dedução das 
restituições da receita a realizar, detalhadas por natureza de 
receita.

Credor

6.2.1.1.9.00.00.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA A REALIZAR

Registra a dedução do somatório dos valores relativos à receita 
pública aprovada pela lei orçamentária anual e suas alterações, 
detalhada por natureza da receita.

Devedor

6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA
Registra o somatório dos valores relativos às receitas 
realizadas, detalhada por natureza de receita Credor

6.2.1.2.1.00.00.00 RECEITA REALIZADA
Registra o somatório dos valores relativos às receitas 
realizadas, detalhada por natureza de receita... Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.1.2.5.00.00.00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / RELATÓRIOS

Compreende, para efeitos de elaboração de Relatórios, o 
somatório dos valores relativos a emissão de operações de 
créditos internas e externas.

Credor

6.2.1.2.5.01.00.00 EMISSÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS / 
RELATÓRIOS

Registra, para efeitos de elaboração de Relatórios, os valores 
relativos a emissão de operações de créditos internas.

Credor

6.2.1.2.5.02.00.00 EMISSÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS / 
RELATÓRIOS

Registra, para efeitos de elaboração de Relatórios, os valores 
relativos a emissão de operações de créditos externas.

Credor

6.2.1.2.5.09.00.00 CONTRAPARTIDA EMISSÃO DE OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS / RELATÓRIOS

Registra, para efeitos de elaboração de Relatórios, a 
contrapartidas dos valores relativos a emissão de operações de 
créditos internas e externas.

Devedor

6.2.1.3.0.00.00.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA

Compreende o somatório dos valores relativos às deduções de 
receitas realizadas (devoluções, restituições, e outras), 
detalhada por natureza de receita.

Devedor

6.2.1.3.1.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Compreende o somatório dos valores relativos as deduções de 
receitas realizadas por transferências constitucionais e legais, 
detalhada por natureza de receita.

Devedor

6.2.1.3.1.01.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA - FUNDEB
Registra o somatório dos valores relativos as deduções de 
receitas realizadas por transferências ao FUNDEB. Devedor

6.2.1.3.9.00.00.00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

Registra o somatório dos valores relativos as outras deduções 
de receitas realizadas, detalhada por natureza de receita.

Devedor

6.2.1.3.9.01.00.00 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA REALIZADA - 
RECLASSIFICAÇÃO

Registra os valores de dedução da receita realizada referentes 
as reclassificação, detalhados por natureza da receita.

Devedor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.1.3.9.02.00.00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA REALIZADA - RESTITUIÇÃO

Registra as deduções do somatório dos valores relativos às 
receitas realizadas referentes a restituição, detalhadas por 
natureza da receita.

Devedor

6.2.2.0.0.00.00.00
EXECUÇÃO DA DESPESA

Compreende o somatório da disponibilidade de credito 
orçamentário e da execução da despesa em suas diversas 
etapas

Credor

6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Compreende o somatório da disponibilidade de credito 
orçamentário e suas alterações Credor

6.2.2.1.1.00.00.00

CREDITO DISPONIVEL

Registra o valor da disponibilidade de credito referente à 
dotação inicial e adicional aprovada no orçamento geral da 
União na loa ou lei especifica ou antecipada pela lei de 
diretrizes orçamentárias - LDO

Credor

6.2.2.1.2.00.00.00
CREDITO INDISPONIVEL

Compreende o valor da indisponibilidade de credito 
orçamentário pelo seu contingenciamento ou liberação 
pendentes de autorização legislativa.

Credor

6.2.2.1.2.02.00.00
CRÉDITO CONTINGENCIADO

Registra o valor da indisponibilidade de creditos por 
contingenciamentossetoriais de orcamento para remanejamento 
de fonte ou grupo de despesa

Credor

6.2.2.1.2.03.00.00 CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO
Registra os valores de creditos indisponibilizados para futuro 
remanejamentos. Credor

6.2.2.1.2.04.00.00 CRÉDITO BLOQUEADO
Registra os valores de creditos indisponibilizados por bloqueios 
feito pelo planejamento. Credor

6.2.2.1.2.09.00.00 RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR
Compreende os valores referentes a reserva de empenho - 
PED para controle por número. Credor

6.2.2.1.2.09.01.00
RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR POR 
DOTAÇÃO

Compreende os valores disponíveis bloqueados por pedido de 
empenho para controle por dotação. Credor

6.2.2.1.2.09.02.00 RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR POR PED
Compreende o somatório dos valores disponíveis bloqueados 
por pedido de empenhos para controle por número de PED Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.2.09.03.00 RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO - POR PED
Compreende o somatório dos valores reservados por PED e 
empenhados. Credor

6.2.2.1.2.09.09.00
CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO A 
EMPENHAR

Compreende os valores referentes a contrapartida para valores 
de empenho a empenhar. Devedor

6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO
Compreende o somatório dos valores referentes aos créditos 
orçamentários empenhados Credor

6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Registra o valor da despesa empenhada a liquidar. Credor

6.2.2.1.3.02.00.00
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Registra o valor da despesa cujo fato gerador já ocorreu, mas 
que ainda não foram conferidos o objeto, e o valor, ou seja, não 
houve a liquidação

Credor

6.2.2.1.3.03.00.00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Registra o valor da apropriação das despesas empenhadas com 
posterior verificação de sua regularidade por constituição do 
direto do credor.

Credor

6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO - PAGO
Registra o somatório dos valores das despesas empenhadas e 
pagas. Credor

6.2.2.1.3.05.00.00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A 
PAGAR NAO PROCESSADOS

Registra o montante dos valores a liquidar inscritos em restos a 
pagar não processados. Credor

6.2.2.1.3.06.00.00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS 
A PAGAR NAO PROCESSADOS

Registra o montante dos valores em liquidação inscritos em 
restos a pagar nao processados. Credor

6.2.2.1.3.07.00.00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A 
PAGAR PROCESSADOS

Registra o montante dos valores liquidados inscritos em restos 
a pagar processados. Credor

6.2.2.1.3.08.00.00 CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR Registra os valores das consignações liquidadas a pagar. Credor
6.2.2.1.3.08.01.00 CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR Registra os valores das consignações liquidadas a pagar.. Credor

6.2.2.1.3.08.02.00 CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR - FOLHA 
CENTRALIZADA - DO EXERCÍCIO/PRECATÓRIOS

Registra os valores das consignações liquidadas a pagar da 
folha, quando o pagamento desta for centralizado no Tesouro 
referentes ao exercício.

Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.3.08.02.01

PENSÃO ALIMENTÍCIA / JUDICIAL

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos a 
empregados ou a servidores autorizados por esses ou por 
determinação judicial, a titulo de pensão alimentícia destinada a 
manutenção de familiar, que já passaram pela execução do 
orçamento, quando o pagamento da folha for centralizado no 
Tesouro, do exercício.

Credor

6.2.2.1.3.08.02.02

IRRF/ESTADO

Registra os valores referentes as retenções na fonte do imposto 
sobre a renda, efetuados pelos Órgãos do Estado, relativas as 
importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores 
públicos ou empregados, sobre as quais incida o referido 
imposto, quando o pagamento da folha for centralizado no 
Tesouro, e referentes ao exercício.

Credor

6.2.2.1.3.08.02.05
FUNPREV

Registra os valores das retenções da folha de pagamento 
efetuadas para o FUNPREV, quando o pagamento da folha for 
centralizado no Tesouro, e referentes ao exercício.

Credor

6.2.2.1.3.08.02.06

INSS

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos 
de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) ou de serviços de terceiros, a serem recolhidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando o 
pagamento da folha for centralizado no Tesouro, e referentes 
ao exercício.

Credor

6.2.2.1.3.08.02.07
BAPREV

Registra os valores das retenções efetuadas da folha de 
pagamento para o BAPREV, quando o pagamento da folha for 
centralizado no Tesouro, e referentes ao exercício..

Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.3.08.02.08

FUNSERV

Registra os valores das retenções efetuadas pelo Estado da 
folha de pagamento para custeio do PLANSERV, quando o 
pagamento da folha for centralizado no Tesouro, e referentes 
ao exercício.

Credor

6.2.2.1.3.08.02.17

GLOSAS VALORES NOTAS FISCAIS - LEI ANTICALOTE

Registra os valores das glosas nas realizadas nas faturas de 
contratos de terceirização pela não comprovação da prestação 
dos serviços pelas empresas prestadoras de serviços 
terceirizados, conforme a Lei Anticalote - Lei 12.949, de 14 de 
fevereiro de 2014, no exercício corrente..

Credor

6.2.2.1.3.08.02.98

( - ) CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNATÁRIAS

Registra os valores das contrapartidas das consignações retidos 
pela entidade, ou entregues a essa, em confiança, por diversos 
contribuintes sujeitos a recolhimentos e ou pagamentos aos 
favorecidos, que já passaram pela execução do orçamento, 
quando o pagamento da folha for centralizado no Tesouro, e 
referentes ao exercício.

Devedor

6.2.2.1.3.08.02.99

OUTRAS CONSIGNAÇÕES

Registra os valores das consignações retidos pela entidade, ou 
entregues a essa, em confiança, por diversos contribuintes 
sujeitos a recolhimentos e ou pagamentos aos favorecidos, que 
já passaram pela execução do orçamento, quando o pagamento 
da folha for centralizado no Tesouro, e referentes ao exercício.

Credor

6.2.2.1.3.08.03.00 CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR-FOLHA 
CENTRALIZADA-EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores das consignações liquidadas a pagar da 
folha, quando o pagamento desta for centralizado no Tesouro 
de exercícios anteriores.

Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.3.08.03.01

PENSÃO ALIMENTÍCIA / JUDICIAL

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos a 
empregados ou a servidores autorizados por esses ou por 
determinação judicial, a titulo de pensão alimentícia destinada a 
manutenção de familiar, que já passaram pela execução do 
orçamento, quando o pagamento da folha for centralizado no 
Tesouro, de exercícios anteriores.

Credor

6.2.2.1.3.08.03.02

IRRF/ESTADO

Registra os valores referentes as retenções na fonte do imposto 
sobre a renda, efetuados pelos Órgãos do Estado, relativas as 
importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores 
públicos ou empregados, sobre as quais incida o referido 
imposto, quando o pagamento da folha for centralizado no 
Tesouro, de exercícios anteriores.

Credor

6.2.2.1.3.08.03.05
FUNPREV

Registra os valores das retenções da folha de pagamento 
efetuadas para o FUNPREV, quando o pagamento da folha for 
centralizado no Tesouro, de exercícios anteriores..

Credor

6.2.2.1.3.08.03.06

INSS

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos 
de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) ou de serviços de terceiros, a serem recolhidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando o 
pagamento da folha for centralizado no Tesouro, de exercícios 
anteriores.

Credor

6.2.2.1.3.08.03.07
BAPREV

Registra os valores das retenções efetuadas da folha de 
pagamento para o BAPREV, quando o pagamento da folha for 
centralizado no Tesouro, e referentes ao exercício.

Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.2.2.1.3.08.03.08

FUNSERV

Registra os valores das retenções efetuadas pelo Estado da 
folha de pagamento para custeio do PLANSERV, quando o 
pagamento da folha for centralizado no Tesouro, de exercícios 
anteriores.

Credor

6.2.2.1.3.08.03.99

OUTRAS CONSIGNAÇÕES

Registra os valores das consignações retidos pela entidade, ou 
entregues a essa, em confiança, por diversos contribuintes 
sujeitos a recolhimentos e ou pagamentos aos favorecidos, que 
já passaram pela execução do orçamento, quando o pagamento 
da folha for centralizado no Tesouro, de exercícios anteriores.

Credor

6.2.2.1.3.08.98.00 CONTRAPARTIDA CONSIG EXERCÍCIO FOLHA PAGTO 
CENTRALIZAÇÃO DEPAT

Registrar os valores referentes a contrapartida das 
consignatárias na regularização da folha de pagamento 
centralização DEPAT.

Devedor

6.2.2.1.3.09.00.00 OUTROS CONTROLES DE CRÉDITOS UTILIZADOS
Compreende o registro de outros controles dos créditos 
orçamentários utilizados pela execução do orçamento. Credor

6.2.2.1.3.09.01.00 CRÉDITOS UTILIZADOS
Compreende o controle dos valores dos créditos orçamentários 
utilizados. Credor

6.2.2.1.3.09.01.01 CONTROLE CREDITO EMPENHADO Registra os valores das despesas empenhadas. Credor
6.2.2.1.3.09.01.02 CRÉDITOS LIQUIDADOS Registra os valores das despesas liquidadas. Credor

6.2.2.1.3.09.01.07
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PARA 
RELATÓRIOS

Registra os valores dos RPs não processados liquidados para 
elaboração dos relatórios. Credor

6.2.2.1.3.09.01.99 CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS
Registra a contrapartida dos valores das despesas empenhadas 
e liquidadas. Devedor

6.2.2.1.3.09.03.00 CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEMENTO
Compreende os controles dos valores das despesas liquidadas 
a pagar por subelemento Credor

6.2.2.1.3.09.03.01
CRÉDITOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NÚMERO 
LIQUIDAÇÃO, NATUREZA DA DESPESA E 
SUBELEMENTO

Registra os valores das despesas liquidadas a pagar por 
subelemento, segregadas por número da liquidação e pela 
natureza da despesa.

Credor
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6.2.2.1.3.09.03.02
CRÉDITOS LIQUIDADOS POR DOTAÇÃO E 
SUBELEMENTO

Registra os valores das despesas liquidadas a pagar por 
subelemento, segregadas por dotação. Credor

6.2.2.1.3.09.03.05 RPNP LIQUIDADOS POR DOTAÇÃO E SUBELEMENTO
Registrar os valores dos RPNP liquidados para controle por 
subelemento. Credor

6.2.2.1.3.09.03.07 RPNP LIQUIDADOS POR DOTAÇÃO E SUBELEMENTO - 
CANCELAMENTO

Registrar os valores dos Restos a Pagar Não Processados 
liquidados que forem cancelados, controlados por subelemento.

Credor

6.2.2.1.3.09.03.99 CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR 
SUBELEMENTO

Registra o somatório dos valores das contrapartidas dos 
controles das despesas liquidadas a pagar e pagas por 
subelemento.

Devedor

6.2.2.1.3.10.00.00 PESSOAL PAGO A EMPENHAR - CENTRALIZADO
Registra o saldo do valor do pagamento da folha de pessoal - 
centralizado a regularizar no sistema orçamentário. Credor

6.2.2.1.3.10.01.00 PESSOAL PAGO A EMPENHAR - CENTRALIZADO
Registra o valor do pagamento da folha de pessoal - 
centralizado a regularizar no sistema orçamentário. Credor

6.2.2.1.3.10.99.00 (-) CONTRAPARTIDA PESSOAL PAGO A EMPENHAR - 
CENTRALIZADO

Registra o valor da contrapartida do pagamento da folha de 
pessoal - centralizado a regularizar no sistema orçamentário.

Devedor

6.2.2.1.3.99.00.00

(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS

Registra a contrapartida de despesas realizadas pelas entidades 
ou órgão da administração direta/indireta que utilizam o 
FIPLAN. Registra a contrapartida de despesas liquidadas na 
rotina de suprimento de fundos para evitar a emissão de lista de 
item (LI) para reclassificação da despesa

Devedor

6.2.2.2.0.00.00.00
MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS

Registra o somatório dos valores dos créditos orçamentários 
concedidos através de destaque, provisão ou por fusão, cisão 
ou extinção de unidades

Credor
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6.2.2.2.1.00.00.00
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CREDITOS - 
PROVISÃO

Compreende os valores dos creditos descentralizados das 
unidades orcamentarias para as unidades administrativas sob 
sua jurisdição ou entre estas, ou entre UO/UG do mesmo órgão, 
no ambito de cada órgão, concedidos ao longo do exercício.

Credor

6.2.2.2.1.01.00.00

PROVISÃO CONCEDIDA NA MESMA UO

Compreende os valores dos créditos descentralizados das 
unidades orçamentárias para as unidades administrativas sob 
sua jurisdição ou entre estas, ou entre UO/UG do mesmo órgão, 
no ambito de cada órgão, concedidos ao longo do exercício.

Credor

6.2.2.2.1.01.03.00

PROVISÃO CONCEDIDA-CORRENTES-MESMA UO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre UG 
pertencentes a uma mesma UO do mesmo órgão, concedidos 
ao longo do exercício, referentes às despesas correntes.

Credor

6.2.2.2.1.01.04.00

PROVISÃO CONCEDIDA-CAPITAL-MESMA UO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre UG 
pertencentes a uma mesma UO do mesmo órgão, concedidos 
ao longo do exercício, referentes às despesas de capital.

Credor

6.2.2.2.1.01.05.00 PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA

Compreende os valores dos créditos referentes a reserva de 
contingência descentralizados na abertura do orçamento ou por 
movimento dentro da mesma UO.

Credor

6.2.2.2.1.02.00.00 PROVISÃO CONCEDIDA-UO DISTINTAS-MESMO 
ÓRGÃO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre UG 
distintas pertencentes a uma mesma UO do mesmo órgão, 
concedidos ao longo do exercício.

Credor

6.2.2.2.1.02.03.00 PROVISÃO CONCEDIDA-CORRENTES-UO DISTINTAS-
MESMO ÓRGÃO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre UG 
distintas pertencentes a uma mesma UO do mesmo órgão, 
concedidos ao longo do exercício, referentes às despesas 
correntes.

Credor
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6.2.2.2.1.02.04.00 PROVISÃO CONCEDIDA-CAPITAL-UO DISTINTAS-
MESMO ÓRGÃO

Compreende os valores dos creditos descentralizados entre UG 
distintas pertencentes a uma mesma UO do mesmo órgão, 
concedidos ao longo do exercício, referentes às despesas de 
capital..

Credor

6.2.2.2.2.00.00.00 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDITOS - 
DESTAQUE

Compreende a descentralização do credito inicial ou adicional 
concedido de unidades ou órgãos pertencentes a ministérios, 
secretarias e órgãos equivalentes distintos ou entre estes e 
entidades da administração indireta.

Credor

6.2.2.2.2.03.00.00
DESTAQUE CONCEDIDO - CORRENTES

Compreende o valor referente a movimentação de creditos 
decorrentes de transferencias concedidas entre unidades de 
órgãos diferentes, referente às despesas correntes.

Credor

6.2.2.2.2.04.00.00
DESTAQUE CONCEDIDO - CAPITAL

Compreende o valor referente a movimentação de creditos 
decorrentes de transferencias concedidas entre unidades de 
órgãos diferentes, referente às despesas de capital.

Credor

6.2.2.2.2.07.00.00
DESTAQUE CONCEDIDO POR NÚMERO DE 
DOCUMENTO

Compreende o somatório dos valores referentes a destaque 
concedidos controlados por número de documento. Credor

6.2.2.2.2.99.00.00
CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE CONCEDIDO POR 
Nº DE DOC

Compreende o somatório dos valores referentes a destaque 
concedido por número de NDD. Devedor

6.2.2.2.9.00.00.00 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS
Compreende as movimentações de créditos concedidos por 
cisão, fusão, extinção, compensação e outras transações. Credor

6.2.2.2.9.01.00.00 CRÉDITOS CONCEDIDOS POR FUSÃO, CISÃO OU 
EXTINÇÃO - INTERNOS

Registra o valor dos creditos concedidos por descentralizacao 
interna decorrentes de fusao, cisao ou extincao de orgaos, 
entidades ou UG's durante o exercício.

Credor

6.2.2.2.9.02.00.00 CRÉDITOS CONCEDIDOS POR FUSÃO, CISÃO OU 
EXTINÇÃO - EXTERNOS

Registra o valor dos creditos concedidos por descentralizacao 
interna decorrentes de fusao, cisao ou extincao de orgaos, 
entidades ou UG's durante o exercício.

Credor

6.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO
Registra o detalhamento das dotações orçamentárias relativas a 
cada programa de trabalho. Credor
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6.2.2.3.1.00.00.00
CREDITOS DETALHADOS

Registra o valor dos creditos detalhados por plano interno, fonte 
de recursos, ug responsavel e natureza de despesa (elemento 
de despesa e / ou modalidade de aplicacao).

Credor

6.2.2.9.0.00.00.00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Compreende o somatório dos valores executados das despesas 
pré-empenhadas e empenhadas por detalhamento específico.

Credor

6.2.2.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO PARA RESERVA DE 
DOTAÇÃO - CDD

Compreende o somatorio dos valores das dotações 
orçamentárias para efeito do controle das reservas de dotações

Credor

6.2.2.9.1.01.00.00 CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA RESERVA DE 
DOTAÇÃO- CDD

Compreende o somatório dos valores das dotações 
orçamentárias para efeito do controle das reservas de dotações, 
referente aos créditos disponíveis para reserva de dotação.

Credor

6.2.2.9.1.01.01.00 CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA RESERVA DE 
DOTAÇÃO- CDD

Compreende o somatório dos valores das dotações 
orçamentárias para efeito do controle das reservas de dotações, 
referentes aos créditos disponíveis para reserva de dotações.

Credor

6.2.2.9.1.02.00.00
CRÉDITO RESERVADO

Compreende o somatorio dos valores das dotações 
orçamentárias para efeito do controle das reservas de dotações, 
referente aos créditos reservados.

Credor

6.2.2.9.1.02.01.00

CRÉDITO RESERVADO POR PED - CDD

Compreende o somatorio dos valores das dotações 
orçamentárias para efeito do controle das reservas de dotações, 
referente aos créditos reservados por ped sem vinculação a 
contratos.

Credor

6.2.2.9.1.02.02.00
CRÉDITO CONTINGENCIADO - CDD

Registra o valor da indisponibilidade de creditos por 
contingenciamentossetoriais de orcamento para remanejamento 
de fonte ou grupo de despesa.

Credor
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6.2.2.9.1.02.03.00
CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO - 
CDD

Registra os valores de creditos indisponibilizados para futuro 
remanejamentos. Credor

6.2.2.9.1.02.04.00 CRÉDITO BLOQUEADO - CDD
Registra os valores de creditos indisponibilizados por bloqueios 
feito pelo planejamento. Credor

6.2.2.9.1.02.05.00
CRÉDITO RESERVADO POR SRD

Compreende o somatório dos valores das dotações 
orçamentárias, utilizadas por SRD para efeito de controle das 
reservas de dotações

Credor

6.2.2.9.1.02.07.00
CRÉDITO RESERVADO POR SRD HOMOLOGADA

Compreende o somatório dos valores das dotações 
orçamentárias, utilizadas por SRD homologada para efeito de 
controle das reservas de dotações.

Credor

6.2.2.9.1.02.09.00 CRÉDITO RESERVADO POR SRD HOMOLOGADA E 
CONTRATADA-CDD

Compreende o somatório dos valores das dotações 
orçamentárias para efeito do controle das reservas de dotações, 
referente aos créditos reservados por SRD por solicitação 
homologada econtratada.

Credor

6.2.2.9.1.02.11.00
CRÉDITO RESER POR SRD PARA CONV/OUT 
AJUSTES DE DESPESA FIRMADO - CDD

Compreende o somatório dos valores reservados para 
Convênios/Outros Ajustes firmados Credor

6.2.2.9.1.02.12.00 CRÉDITO RESERVADO DE CONV/OUTROS AJUSTES 
DESP FIRMADO - PARCELAS

Compreende o somatório dos valores reservados para 
convênios/Outros Ajustes de despesa firmados para controle 
das parcelas.

Credor

6.2.2.9.1.02.13.00
CRÉDITO UTILIZADO POR PED PARA INSTRUMENTOS 
-CDD

Compreende o somatório dos valores utilizados por PED para 
instrumentos CDD Credor

6.2.2.9.1.02.14.00 CONVÊNIO/OUTROS AJUSTES FIRMADO - PARCELAS 
LIQUIDADAS A PAGAR

Compreeende o somatório dos valores liquidados a pagar 
referente a Convênio/Outros Ajustes firmado controle de 
parcelas pela liquidação da despesa

Credor

6.2.2.9.1.02.15.00 CONVÊNIO FIRMADO - PARCELAS LIQUIDADAS 
PAGAS

Compreende o somatório dos valores liquidados e pagos 
referente a convênio firmado para controle de parcelas pagas.

Credor
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6.2.2.9.1.02.19.00 CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIOS FIRMADOS 
CONTROLE POR PARCELAS.

Contrapartida para registro dos somatório dos valores dos 
convênios de despesa firmados para controle das parcelas.. 
firma

Devedor

6.2.2.9.1.02.85.00
CONTRAPARTIDA CONTROLE DOTAÇÃO - APOSTILA 
DE ABERTURA - CDD

Registra o valor referente a contrapartida de implantação de 
controles de dotação para exercícios correntes e futuros. Credor

6.2.2.9.1.02.86.00
APOSTILLA ABERTURA-INT DIF DE CONVÊNIO - CDD

Receber a transferência do saldo da conta contábil 
62291020900 na rotina de carga de saldo para no exercício 
seguinte permitir a abertura do CDD por meio de apostila.

Credor

6.2.2.9.1.02.87.00 INT CONVÊNIO/ OUT AJUSTES- APOSTILA DE 
ABERTURA - CDD

Receber a transferência do saldo da conta contábil 
62291021100 na rotina de carga de saldo para no exercício 
seguinte permitir a abertura do CDD por meio de apostila...

Credor

6.2.2.9.1.02.88.00
CONTA TRANSITÓRIA PARA ADEQUAÇÃO ABERTURA 
CDD

Registrar a movimentação de ajuste da abertura do CDD para 
mudança de conta corrente contábil. Credor

6.2.2.9.1.02.98.00 CONTRAPARTIDA DE APT ABERTURA
Registrar o valor da contrapartida das contas referentes a apt 
de abertura. Devedor

6.2.2.9.1.02.99.00
CONTRAPARTIDA PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ - 
CONTRATOS

Registra o somatório dos valores para mudança de CNPJ nos 
contratos firmados, por meio de termo aditivo. Devedor

6.2.2.9.1.03.00.00
MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS-CDD

Compreende o somatorio dos valores dos recebimentos de 
creditos orcamentarios atraves de destaque, provisão ou por 
fusão, cisão ou extinção de unidades.

Credor

6.2.2.9.1.03.01.00
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - 
PROVISÃO-CDD

Compreende os valores dos creditos descentralizados das 
unidades orcamentarias para as unidades administrativas sob 
sua jurisdição ou entre estas, no ambito do proprio ministerio, 
secretaria ou órgão equivalente, concedidos ao longo do 
exercício.

Credor
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6.2.2.9.1.03.02.00 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - 
DESTAQUE-CDD

Compreende a descentralização do credito inicial ou adicional 
recebido de unidades ou órgãos pertencentes a ministerios, 
secretarias e órgãos equivalentes distintos ou entre estes e 
entidades da administração indireta.

Credor

6.2.2.9.4.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DETALHADA
Compreende o valor das despesas executadas no exercício, 
detalhadas até o nível de subelemento. Credor

6.2.2.9.4.01.00.00
CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA

Compreende o valor das despesas executadas no exercício 
detalhadas até o nível de subelemento - Controle da Despesa 
Liquidada.

Credor

6.2.2.9.4.01.01.00
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR

Compreende o valor das despesas executadas no exercício 
detalhadas até o nível de subelemento - Despesas Liquidadas a 
Pagar.

Credor

6.3.0.0.0.00.00.00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Compreende o somatório dos valores relativos à transferência, 
liquidação e pagamento das despesas empenhadas e não 
pagas.

Credor

6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS Registra o valor dos RP não processados ainda não liquidados Credor

6.3.1.1.0.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR
Compreende o somatório dos valores dos RP não processados 
ainda não liquidados Credor

6.3.1.1.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR - INSCRITOS
Registra o valor dos RP não processados inscritos ainda não 
liquidados. Credor

6.3.1.2.0.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO
Registra o valor dos RP não processados ainda não liquidados 
cujo fato gerador já ocorreu. Credor

6.3.1.2.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 
INSCRITOS

Registra o valor dos RP não processados ainda não liquidados 
cujo fato gerador já ocorreu, que foram inscritos no final do 
exercício.

Credor
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6.3.1.3.0.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Registra o valor dos RP não processados e suas Consignações, 
liquidados após sua inscrição e ainda não pagos

Credor

6.3.1.3.1.00.00.00 RP NAO PROC LIQUIDADOS A PAGAR- EXERC 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor dos RP não processados e Consignações 
associadas, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Credor

6.3.1.3.1.01.00.00
RPNP LIQUIDADOS A PAGAR PRINCIPAL EXERC 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor dos RP não processados, liquidados após sua 
inscrição e ainda não pagos.. Credor

6.3.1.3.1.02.00.00
CONSIGNAÇÕES DE RPNP LIQ A PAGAR EXERC 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor das consignações de RP não processados, 
liquidados após sua inscrição e ainda não pagas. Credor

6.3.1.3.2.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR -
EXERC ANTERIORES

Registra o valor dos RP não processados e Consignações 
associadas, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos de 
exercícios anteriores.

Credor

6.3.1.3.2.01.00.00
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 
PRINCIPAL - EXERC ANTERIORES

Registra o valor dos RP não processados, liquidados após sua 
inscrição e ainda não pagos, de exercícios anteriores. Credor

6.3.1.3.2.02.00.00 CONSIGNAÇÕES DE RP NAO PROCESSADOS LIQ A 
PAGAR-EXERC ANTERIORES

Registra o valor das consignações de RP não processados, 
liquidadas após sua inscrição e ainda não pagas, de exercícios 
anteriores.

Credor

6.3.1.4.0.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS PAGOS
Registra o valor dos RP não processados e Consignações 
destes RP, liquidados após sua inscrição e pagos. Credor

6.3.1.4.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS PAGOS - EXERCÍCIO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor dos RP não processados e suas consignações, 
liquidados após sua inscrição e pagos, referentes ao exercício 
imediatamente anterior.

Credor

6.3.1.4.1.01.00.00 RP NAO PROC PAGOS - PRINCIPAL - - EXERC 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor dos RP não processados, liquidados após sua 
inscrição e pagos, referentes ao exercício imediatamente 
anterior.

Credor

18/24



Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3.1.4.1.02.00.00 CONSIGNAÇÕES DE RP NAO PROC - PAGAS - EXERC 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor das Consignações de RP não processados, 
liquidados após sua inscrição e pagos, referentes ao exercício 
imediatamente anterior.

Credor

6.3.1.4.2.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS PAGOS - EXERC 
ANTERIORES

Registra o valor dos RP não processados e suas consignações, 
liquidados após sua inscrição e pagos, referentes a exercícios 
anteriores ao imediatamente anterior.

Credor

6.3.1.4.2.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS PAGOS - PRINCIPAL - EXERC 
ANT

Registra o valor dos RP não processados, liquidados após sua 
inscrição e pagos, referentes a exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior.

Credor

6.3.1.4.2.02.00.00 CONSIGNAÇÕES DE RP NAO PROCESSADOS - PAGO - 
EXERC ANTERIORES

Registra o valor das Consignações de RP não processados, 
liquidados após sua inscrição e pagos, referentes a exercícios 
anteriores ao imediatamente anterior.

Credor

6.3.1.5.0.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS
Registra o valor de restos a pagar não processados a liquidar, 
bloqueado por decreto. Credor

6.3.1.7.0.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO
Agrega o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como restos a pagar não processados. Credor

6.3.1.7.1.00.00.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 
NO EXERCÍCIO

Agrega o valor das despesas empenhadas inscritas no exercício 
como restos a pagar não processados... Credor

6.3.1.7.1.01.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
INSCRITOS

Registrar o valor das despesas empenhadas inscritas no 
exercício em restos a pagar não processados a liquidar, a ser 
transferido no exercício seguintes atraves de carga de saldo 
para a conta 6.3.1.1.1.00.00.00.

Credor

6.3.1.7.1.02.00.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 
LIQUIDAÇÃO INSCRITOS

Registra o valor das despesas empenhadas inscritas em Restos 
a Pagar não processados em liquidação que no exercício 
subsequente, será transferido por meio da carga de saldo no 
exercício seguintes para a conta 6.3.1.2.1.00.00.00.

Credor
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6.3.1.9.0.00.00.00
RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS

Compreende o cancelamento de restos a pagar não 
processados por insuficiência de recursos, pela inscrição 
indevida ou para atender dispositivo legal.

Credor

6.3.1.9.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS- EXERCÍCIO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o valor dos restos a pagar não processados 
cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua inscrição, 
referentes ao exercício imediatamente anterior ao atual.

Credor

6.3.1.9.1.02.00.00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP NÃO 
PROCESSADO S- EXERC IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Compreende os valores dos restos a pagar não processados 
cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua inscrição, 
exceto os cancelados por insuficiência de recursos financeiros 
(referentes ao exercício imediatamente anterior).

Credor

6.3.1.9.1.02.01.00 OUTROS CANCEL DE RP NÃO PROC A LIQUIDAR - 
EXERC IMEDIAT ANTERIOR

Registra os valores dos restos a pagar não processados a 
liquidar cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua 
inscrição, referentes ao exercício imediatamente anterior ao 
atual..

Credor

6.3.1.9.1.02.02.00 OUTROS CANCEL DE RP NÃO PROC EM LIQUIDAÇÃO - 
EXERC IMEDIAT ANTERIOR

Registra o valor dos restos a pagar não processados em 
liquidação cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua 
inscrição, referente ao exercício imediatamente anterior ao 
atual.

Credor

6.3.1.9.2.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS-EXERCICÍO 
ANTERIORES AO IMED ANTERIOR AO ATUAL

Registra o valor dos restos a pagar não processados 
cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua inscrição, 
referentes aos exercícios anteriores ao imediatamente anterior 
ao atual.

Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3.1.9.2.02.00.00
OUTROS CANCEL DE RP NÃO PROC - EXERC 
ANTERIORES AO IMED ANTERIOR

Registra o valor dos restos a pagar não processados 
cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua inscrição, 
exceto os cancelados por insuficiência de recursos financeiros, 
referentes aos exercícios anteriores ao imediatamente anterior 
ao atual..

Credor

6.3.1.9.2.02.01.00
OUTROS CANCEL DE RP NÃO PROC LIQUIDADO - 
EXERC ANTERIORES AO IMED ANTERIOR - 
PRINCIPAL

Registra o valor dos restos a pagar não processados liquidados, 
parte principal, cancelados nos exercícios subsequentes ao da 
sua inscrição, referentes aos exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior ao atual.

Credor

6.3.1.9.2.02.02.00
OUTROS CANCEL DE RP NÃO PROC LIQUIDADO - 
EXERC ANTERIORES AO IMED ANTERIOR - 
CONSIGNAÇÃO

Registra o valor dos restos a pagar não processados liquidados, 
consignação, cancelados nos exercícios subsequentes ao da 
sua inscrição, referentes aos exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior ao atual.

Credor

6.3.2.0.0.00.00.00

EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

Compreende o somatório dos valores relativos à transferência, 
liquidação e pagamento das despesas empenhadas, liquidadas 
no exercício financeiro de sua inscrição e não pagas.

Credor

6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR Registra o valor dos RP processados e não pagos. Credor

6.3.2.1.1.00.00.00
RP PROCESSADOS A PAGAR - EXERCÍCIO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o somatório dos valores dos RP processados e não 
pagos inscritos no exercício imediatamente anterior. Credor

6.3.2.1.1.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - 
PRINCIPAL - EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Registra o somatório dos valores dos RP processados inscritos 
no exercício imediatamente anterior e não pagos.

Credor

6.3.2.1.1.02.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - 
CONSIGNAÇÃO - EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE 
ANTERIOR

Registra o somatório dos valores dos RP processados, inscritos 
no exercício imediatamente anterior, referentes a consignação e 
não pagos.

Credor

6.3.2.1.2.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR - EXERC ANTERIORES
Registra o valor dos RP processados a pagar, referentes a 
exercícios anteriores. Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3.2.1.2.01.00.00
RP PROCESSADOS A PAGAR - PRINCIPAL - EXERC 
ANTERIORES

Registra o valor dos RP processados a pagar, principal, 
referentes a exercícios anteriores. Credor

6.3.2.1.2.02.00.00
RP PROCESSADOS A PAGAR - CONSIGNAÇÃO - 
EXERC ANTERIORES

Registra o valor dos RP processados a pagar, consignação, 
referentes a exercícios anteriores. Credor

6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS Compreende o Total dos valores dos RP processados pagos Credor

6.3.2.2.1.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS - PRINCIPAL - EXERC 
IMEDIAT ANTERIOR

Registra o valor dos RP processados já pagos parte Principal 
referentes aqueles RP´s inscritos no exercício imediatamente 
anterior.

Credor

6.3.2.2.2.00.00.00 CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS PAGAS - 
EXERC IMEDIAT ANTERIOR

Registra o valor dos RP processados já pagos parte 
Consignações referentes aqueles RP´s inscritos no exercício 
imediatamente anterior.

Credor

6.3.2.2.3.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS - PRINCIPAL -EXERCICÍO 
ANTERIORES AO IMED ANTERIOR

Registra o valor dos RP processados já pagos parte Principal 
referentes aqueles RP´s inscritos nos exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior.

Credor

6.3.2.2.4.00.00.00 CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS PAGAS - 
EXERCICÍO ANTERIORES AO IMED ANTERIOR

Registra o valor dos RP processados já pagos parte 
Consignações referentes aqueles RP´s inscritos nos exercícios 
anteriores ao imediatamente anterior.

Credor

6.3.2.6.0.00.00.00
RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

Registra o valor da transferência de restos a pagar pela 
desincorporação de saldos decorrente de transformação, cisão, 
fusão e extinção de órgãos ou UG´s.

Credor

6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Agrega o valor dos Restos a Pagar Processados inscritos no 
exercício. Credor

6.3.2.7.1.00.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 
EXERCÍCIO

Corresponde ao valor das despesas empenhadas inscritas no 
exercício como restos a pagar processados. Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3.2.7.1.01.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR - 
PRINCIPAL

Registrar o valor das despesas empenhadas e liquidadas, 
referentes ao principal, inscritas no exercício em Restos a 
Pagar processados, principal. Na transferência de carga do 
encerramento do exercício, seu saldo será transferido para a 
conta 63211010000.

Credor

6.3.2.7.1.02.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR- 
CONSIGNAÇÃO

Registrar o valor das despesas empenhadas e liquidadas, 
referentes a consignatárias, inscritas no exercício em Restos a 
Pagar processados. No final do exercício, na carga de saldo, o 
saldo desta conta será transferido para 6.3.2.1.1.02.00.00.

Credor

6.3.2.9.0.00.00.00

RP PROCESSADOS CANCELADOS

Compreende o cancelamento de Consignações de restos a 
pagar e de restos a pagar processados por insuficiência de 
recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo 
legal.

Credor

6.3.2.9.1.00.00.00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS-
EXERC IMEDIAT ANTERIOR

Compreende os valores dos restos a pagar processados 
cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua inscrição, 
exceto os cancelados por insuficiência de recursos financeiros, 
referentes ao exercício imediatamente anterior ao atual.

Credor

6.3.2.9.1.01.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS - 
PRINCIPAL-EXERC IMEDIAT ANTERIOR

Registra os valores dos restos a pagar processados, parcela 
principal, cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua 
inscrição, referentes ao exercício imediatamente anterior ao 
atual..

Credor

6.3.2.9.1.02.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS - 
CONSIGNAÇÃO-EXERC IMEDIAT ANTERIOR

Registra os valores dos restos a pagar processados, parcela 
consignações, cancelados nos exercícios subsequentes ao da 
sua inscrição, referentes aos exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior ao atual..

Credor
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CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.3.2.9.2.00.00.00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS-
EXERC ANTERIORES AO IMED ANTERIOR

Registra o valor dos restos a pagar processados cancelados nos 
exercícios subsequentes ao da sua inscrição, exceto os 
cancelados por insuficiência de recursos financeiros, referentes 
aos exercícios anteriores ao imediatamente anterior ao atual..

Credor

6.3.2.9.2.01.00.00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS-
EXERC ANTERIORES AO IMED ANTERIOR - 
PRINCIPAL

Registra os valores dos restos a pagar processados, parte 
principal, cancelados nos exercícios subsequentes ao da sua 
inscrição, referentes aos exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior ao atual..

Credor

6.3.2.9.2.02.00.00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP PROCESSADOS - 
EXERC ANTERIORES AO IMED ANTERIOR- 
CONSIGNAÇÃO

Registra os valores dos restos a pagar processados, parte 
consignação, cancelados nos exercícios subsequentes ao da 
sua inscrição, referentes aos exercícios anteriores ao 
imediatamente anterior ao atual..

Credor

6.3.2.9.8.00.00.00
RP CANCELADOS - ANTERIORES A 2013

Compreende os valores de restos a pagar cancelados por 
insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para 
atender dispositivo legal, anteriores a 2013.

Credor

6.3.2.9.8.01.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS - ANTERIORES A 
2013

Registra os valores de restos a pagar processados cancelados 
(principal e consignatárias) por insuficiência de recursos, pela 
inscrição indevida ou para atender dispositivo legal, anteriores a 
2013.

Credor

6.3.2.9.8.02.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 
ANTERIORES A 2013

Registra os valores de restos a pagar não processados 
(principal e consignatárias) cancelados por insuficiência de 
recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo 
legal, anteriores a 2013.

Credor
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