
PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

passivo Compreende as obrigações existentes da entidade oriundas 
de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em 
fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos 
ou serviços em potencial. patrimônio liquido Compreende a 
diferença entre o ativo e o passivo.

Credor

2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende as obrig conhec e estimadas que atendam a qualquer 
um dos seguintes critérios: tenham prazos estabel ou esperados 
dentro do ciclo operac da entidade; sejam mantidos primariamente 
para negoci; tenham prazos estabel ou esperados até o termino do 
exercício seguinte; sejam val de terc ou reten em nome deles, qdo a 
entid do setor público for fiel depositaria, independentemente do 
prazo de exigibilidade.

Credor

2.1.1.0.0.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A 
CURTO PRAZO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, 
benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessa.

Credor

2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem 
incorridos.

Credor
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2.1.1.1.1.00.00.00
PESSOAL A PAGAR - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.1.1.1.01.00.00
PESSOAL A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual.

Credor

2.1.1.1.1.01.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual que já passaram pelo orçamento.

Credor

2.1.1.1.1.01.03.00
PESSOAL CENTRALIZADO A 
PAGAR - FINANCEIRO

Registra os valores das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito de forma centralizada no financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.01.04.00
ENCARGOS DE PESSOAL 
CENTRALIZADO A PAGAR - 
FINANCEIRO

Registra os valores das obrigações referentes aos encargos sociais 
incidentes sobre a folha de pagamento de pessoal de forma 
centralizada.

Credor

2.1.1.1.1.01.97.00
PESSOAL A PAGAR NÃO 
FINANCEIRO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual e que já passaram pelo 
orçamento.

Credor
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2.1.1.1.1.01.97.01
PESSOAL A PAGAR NÃO 
FINANCEIRO

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas ao exercício atual.

Credor

2.1.1.1.1.01.97.02
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A 
PAGAR

Registra as obrigações referentes a décimo terceiros salários a 
pagar, relativas ao exercício atual.

Credor

2.1.1.1.1.01.97.03
FÉRIAS A PAGAR 1/3 - NÃO 
FINANCEIRO

Registra as obrigações referentes a 1/3 do adicional de férias a 
pagar as quais o empregado ou servidor tenha direito, relativas ao 
exercício atual.

Credor

2.1.1.1.1.02.00.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.1.1.02.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas a exercício anteriores que já passaram pela 
execução do orçamentoo orçamento.

Credor

2.1.1.1.1.02.03.00
PESSOAL CENTRALIZADO A 
PAGAR - FINANCEIRO

Registra os valores das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito de forma centralizada no financeiro referentes 
a exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.1.1.02.04.00
ENCARGOS DE PESSOAL 
CENTRALIZADO A PAGAR - 
FINANCEIRO

Registra os valores das obrigações referentes aos encargos sociais 
incidentes sobre a folha de pagamento de pessoal de forma 
centralizada referentes a exercícios anteriores.

Credor
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2.1.1.1.1.02.97.00
PESSOAL A PAGAR NÃO 
FINANCEIRO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas a exercícios anteriores - não financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.02.97.01
PESSOAL A PAGAR NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas a exercícios anteriores - não 
financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.02.97.02
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A 
PAGAR - NÃO FINANCEIRO - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra o valor das obrigações referentes ao Décimo Terceiro 
Salário a Pagar aos empregados ou servidores, relativas a 
exercícios anteriores - não financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.02.97.03
FÉRIAS A PAGAR - NÃO 
FINANCEIRO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor das obrigações referentes ao Férias a Pagar aos 
empregados ou servidores, relativas a exercícios anteriores - não 
financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.03.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL
Compreende os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito.

Credor

2.1.1.1.1.03.01.00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - 
ALIMENTÍCIO

Registra os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito.

Credor

2.1.1.1.1.03.02.00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - 
ALIMENTÍCIO - PEQUENO VALOR

Registra os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito que se enquadrem no limite 
das requisições de pequeno valor, conforme as disposições legais.

Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.1.1.1.03.97.00
PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS - 
NÃO FINANCEIRO

Registra os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito, conforme as disposições 
legais, não financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.03.97.01
PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS - 
NÃO FINANCEIRO

Registra os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito, conforme as disposições 
legais, não financeiro..

Credor

2.1.1.1.1.03.97.02
PRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOS - 
PEQUENO VALOR

Registra os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito que se enquadrem no limite 
das requisições de pequeno valor, conforme as disposições legais, 
não financeiro.

Credor

2.1.1.1.1.04.00.00
PESSOAL A PAGAR 
PROVISIONADO

Registrar o valor das provisões reconhecidas de 13º salários e 
férias, realizadas a cada mês na proporção de 1/12 (salários, 1/3 de 
férias e 13º salário).

Credor

2.1.1.1.1.04.01.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
Registrar o valor das provisões reconhecidas de 13º salários, 
realizadas a cada mês na proporção de 1/12.

Credor

2.1.1.1.1.04.02.00 PROVISÃO DE FÉRIAS
Registrar o valor das provisões reconhecidas de férias (salário 
mensal e 1/3 do salário), realizadas a cada mês na proporção de 
1/12.

Credor

2.1.1.1.1.06.00.00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS 
JUDICIAIS - EXCETO 
PRECATÓRIOS

Compreende as obrigações decorrentes de sentenças judiciais 
referentes a salários ou remunerações, bem como a benefícios aos 
quais o empregado ou servidor tenha direito, exceto precatórios.

Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.1.1.1.06.01.00 RESCISÕES TRABALHISTAS
Registra as obrigações decorrentes de sentenças judiciais 
referentes a Rescisões Trabalhistas.

Credor

2.1.1.1.1.06.02.00
PARCELAMENTO DE 
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-
CURTO PRAZO

Registra as obrigações decorrentes de sentenças judiciais 
referentes a parcelamento de indenizações trabalhistas-curto prazo.

Credor

2.1.1.1.2.00.00.00 PESSOAL A PAGAR-INTRA OFSS

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor requisitado 
tenha direito, para posterior repasse a unidade cedente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demosntrativos 
consolidados do ente.

Credor

2.1.1.1.2.01.00.00
PESSOAL A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual..

Credor

2.1.1.1.2.01.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas ao exercício atual que já passaram 
pelo orçamento.

Credor

2.1.1.1.2.01.97.00
PESSOAL A PAGAR NÃO 
FINANCEIRO - INTRA OFSS

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito - não financeiro - - INTRA OFSS.

Credor

2.1.1.1.2.01.97.01
PESSOAL A PAGAR NÃO 
FINANCEIRO -INTRA OFSS

Registra o valor das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas a exercícios anteriores - não 
financeiro.--INTRA OFSS

Credor
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Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.1.1.2.01.97.02
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A 
PAGAR - INTRA OFSS

Registra o valor das obrigações referentes ao Décimo Terceiro 
Salário a Pagar aos empregados ou servidores, relativas a 
exercícios anteriores - não financeiro - - INTRA OFSS.

Credor

2.1.1.1.2.01.97.03
FÉRIAS A PAGAR - NÃO 
FINANCEIRO - INTRA OFSS

Registra o valor das obrigações referentes ao Férias a Pagar aos 
empregados ou servidores, relativas a exercícios anteriores - não 
financeiro - INTRA OFSS

Credor

2.1.1.1.2.02.00.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores..

Credor

2.1.1.1.2.02.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas a exercício anteriores que já 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.1.3.00.00.00
PESSOAL A PAGAR INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor requisitado 
tenha direito, para posterior repasse a unidade cedente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demosntrativos 
consolidadados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes de 
transações entre o Estado e a União.

Credor

2.1.1.1.3.01.00.00
PESSOAL A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual....

Credor
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2.1.1.1.3.01.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Registra o valor das as obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas ao exercício atual que já passaram 
pelo orçamento.

Credor

2.1.1.1.3.02.00.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores...

Credor

2.1.1.1.3.02.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas a exercício anteriores que já 
passaram pela execução do orçamento..

Credor

2.1.1.1.4.00.00.00
PESSOAL A PAGAR INTER OFSS - 
ESTADO

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor requisitado 
tenha direito, para posterior repasse a unidade cedente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demosntrativos 
consolidadados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes de 
transações entre Estados.

Credor

2.1.1.1.4.01.00.00
PESSOAL A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual...

Credor

2.1.1.1.4.01.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, relativas ao exercício atual que já passaram pelo 
orçamento....

Credor
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2.1.1.1.4.02.00.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores......

Credor

2.1.1.1.4.02.01.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores....

Credor

2.1.1.1.5.00.00.00
PESSOAL A PAGAR INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor requisitado 
tenha direito, para posterior repasse a unidade cedente. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demosntrativos 
consolidadados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes de 
transações entre o Estado e Município.

Credor

2.1.1.1.5.01.00.00
PESSOAL A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas ao exercício atual.

Credor

2.1.1.1.5.01.01.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO

Registra os valores das obrigações referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, relativas ao exercício atual que já passaram 
pelo orçamento.

Credor

2.1.1.1.5.02.00.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores. x

Credor

2.1.1.1.5.02.01.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores. x.

Credor
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2.1.1.2.0.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a proventos de 
apósentadoria, reformas ou pensões aos quais o apósentado, 
reformado ou pensionista tenha direito, quando pagos em data 
posterior a qual forem incorridos

Credor

2.1.1.2.1.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações referentes a proventos de 
apósentadoria, reformas ou pensões aos quais o apósentado, 
reformado ou pensionista tenha direito, quando pagos em data 
posterior a qual forem incorridos. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.1.2.1.01.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
DO EXERCÍCIO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas no exercício.

Credor

2.1.1.2.1.01.01.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
FINANCEIRO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas no exercício que já passaram pela 
execuçaõ do orçamento.

Credor

2.1.1.2.1.01.97.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
NÃO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a proventos de 
aposentadoria, reformas ou pensões aos quais o aposentado, 
reformado ou pensionista tenha direito, quando pagos em data 
posterior a qual forem incorridos - não financeiras.

Credor

2.1.1.2.1.01.97.01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
NÃO FINANCEIRAS

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas no exercício e não pagas não 
financeiras.

Credor
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2.1.1.2.1.01.97.02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
GRATIFICAÇÃO NATALINA - NÃO 
FINANCEIRO

Registra as obrigações referentes ao Benefício Previdenciário - 
Gratificação Natalina, incorridas no exercício - não financeiro.

Credor

2.1.1.2.1.02.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas em exercícios anteriores

Credor

2.1.1.2.1.02.01.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
FINANCEIRO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas de exercícios anteriores que já 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.2.1.02.97.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-
NÃO FINANCEIRO

Compreende as obrigações referentes a proventos de 
aposentadoria, reformas ou pensões, incorridas de exercícios 
anteriores que não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.2.1.02.97.01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
NÃO FINANCEIROS

Registra as obrigações referente a Benefício Previdenciário 
incorridas em exercícios anteriores e não pagos - não financeiro.

Credor

2.1.1.2.1.02.97.02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
GRATIFICAÇÃO NATALINA - NÃO 
FINANCEIRO

Registra as obrigações referentes ao Benefício Previdenciário - 
Gratificação Natalina, incorridas em exercício anteriores e não 
pagos - não financeiro.

Credor

2.1.1.2.2.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR-INTRA OFSS

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões aos quais o aposentado, reformado ou 
pensionista requisitado tenha direito, para posterior repasse a 
unidade cedente. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do ente.

Credor
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2.1.1.2.3.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR INTER OFSS - UNIÃO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões aos quais o aposentado, reformado ou 
pensionista requisitado tenha direito, para posterior repasse a 
unidade cedente. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e a União.

Credor

2.1.1.2.4.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR INTER OFSS - ESTADO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões aos quais o aposentado, reformado ou 
pensionista requisitado tenha direito, para posterior repasse a 
unidade cedente. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e o Estado.

Credor

2.1.1.2.5.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões aos quais o aposentado, reformado ou 
pensionista requisitado tenha direito, para posterior repasse a 
unidade cedente. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS de entes públicos distintos, 
resultantes das transações entre o ente e o Município.

Credor

2.1.1.3.0.00.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR

Compreende as obrigações a curto prazo relativas aos benefícios 
assistenciais administrados pela Previdência Social, quando pagos 
em data posterior a qual forem incorridos.

Credor
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2.1.1.3.1.00.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR -CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social, quando pagos em data 
posterior a qual forem incorridos. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.1.3.1.01.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR DO EXERCÍCIO

Registra as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social.

Credor

2.1.1.3.1.01.01.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR FINANCEIRO

Registra as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social líquidados no exercício e 
ainda nao pagos que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.3.1.01.97.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR NÃO FINANCEIRO

Registra as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social líquidados no exercício e 
ainda nao pagos que ainda não passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.1.3.1.02.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores relativos aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social, de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.3.1.02.01.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR FINANCEIRO

Registra as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social de exercícios anteriores e 
ainda nao pagos que já passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.1.3.1.02.97.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR NÃO FINANCEIRO

Registra as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social de exercícios anteriores e 
ainda nao pagos que ainda não passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a 
despesas incorridas e não pagas, em beneficio de seus servidores, 
empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo 
aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de 
responsabilidade do poder público e as demais contribuições 
sociais.

Credor

2.1.1.4.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrig das unidades relativas a desp incorridas e 
não pagas, em beneficio de seus servidores, empregados e 
familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se 
destinam ao financiamento da seguridade social de 
responsabilidade do poder público e as demais contribuições 
sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.1.1.4.1.01.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.1.01.05.00 FGTS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento no exercícioíci,o relativo ao 
FGTS.

Credor
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2.1.1.4.1.01.11.00
OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES 
PARAESTATAIS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento, relativo a obrigações com 
entidades paraestatais

Credor

2.1.1.4.1.01.12.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O SESI

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento no exercício, relativo a 
contribuição para o SESI.

Credor

2.1.1.4.1.01.13.00
ENCARGOS COM ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA FECHADA

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento no exercício, relativos a 
entidades de previdência fechada.

Credor

2.1.1.4.1.01.14.00 PARCELAMENTO FGTS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento referentes ao parcelamento 
do FGTS.

Credor

2.1.1.4.1.01.15.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
OUTROS ESTADOS

Registrar o valor total das obrigações patronais com servidores de 
outros estados que se encontram à disposição de órgão ou 
entidade do estado da Bahia.

Credor

2.1.1.4.1.01.16.00
PARCELAMENTO DE 
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 
CURTO PRAZO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de indenizações 
trabalhistas de empregados (CLT) que foram objeto de 
parcelamento, classificados como curto prazo...

Credor

2.1.1.4.1.01.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício que não 
passaram pela execução do orçamento no exercício

Credor
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2.1.1.4.1.01.97.01
PARCELAMENTO FGTS-NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento referentes ao parcelamento 
do FGTS, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.1.01.97.02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício que não 
passaram pela execução do orçamento no exercício, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.1.01.97.03
PARCELAMENTO DE 
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de indenizações 
trabalhistas de empregados (CLT) que foram objeto de 
parcelamento - não financeiro..

Credor

2.1.1.4.1.01.97.04 FGTS - NÃO FINANCEIRO Registra o valor dos encargos sociais do FGTS a pagar incidentes 
sobre a folha de pagamento referentes ás despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.1.01.97.05
FGTS A PAGAR - SOBRE DÉCIMO 
TERCEIRO SALÁRIO - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor do FGTS a pagar incidentes sobre a folha de 
pagamento do Décimo Terceiro Salário referentes ás despesas do 
exercício.

Credor

2.1.1.4.1.01.97.06
FGTS A PAGAR - FÉRIAS - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor do FGTS a pagar incidentes sobre a folha de 
pagamento do Salário de Férias, referentes ás despesas do 
exercício.

Credor

2.1.1.4.1.01.97.07
ENCARGOS A PAGAR - 1/3 FÉRIAS 
- NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento da Gratificação de 1/3 de Férias, referentes ás 
despesas do exercício.

Credor
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2.1.1.4.1.01.97.08
ENCARGOS A PAGAR - 13 
SALÁRIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento do 13o. Salário, referentes ás despesas do 
exercício.

Credor

2.1.1.4.1.01.99.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos trabalhistas decorrentes de 
obrigações patronais, de responsabilidade do empregador, 
incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos 
ativos civis e militares- referentes ao exercício - consolidação.

Credor

2.1.1.4.1.02.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores e ainda não pagas.

Credor

2.1.1.4.1.02.05.00 FGTS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores, que passaram pela execução do orçamento, e ainda não 
pagas, relativa a obrigações com o FGTS.

Credor

2.1.1.4.1.02.11.00
OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES 
PARAESTATAIS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento e ainda não 
pagas, relativa a obrigações com obrigações com entidades 
paraestatais.

Credor

2.1.1.4.1.02.12.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O SESI
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento e ainda não 
pagas, relativa a obrigações com contribuições para o SESI.

Credor

17/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.1.4.1.02.13.00
ENCARGOS COM ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA FECHADA - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores, relativos a entidades de previdência fechada.

Credor

2.1.1.4.1.02.14.00 PARCELAMENTO FGTS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas que passaram pela 
execução do orçamento referentes ao parcelamento do FGTS de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.15.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
OUTROS ESTADOS

Registrar o valor total das obrigações patronais com servidores de 
outros estados que se encontram à disposição de órgão ou 
entidade do estado da Bahia referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.16.00

PARCELAMENTO DE 
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 
CURTO PRAZO - EXERC 
ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de indenizações 
trabalhistas de empregados (CLT) que foram objeto de 
parcelamento, classificados como curto prazo de exercícios 
anteriores..

Credor

2.1.1.4.1.02.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Compreende o somatório dos valores dos encargos sociais a pagar 
incidentes sobre a folha de pagamento referentes ás despesas de 
exercícios anteriores relativo encargos sociais a pagar que ainda 
não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.4.1.02.97.01
PARCELAMENTO FGTS-NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento referentes ao parcelamento 
do FGTS, não financeiro referentes a exercícios anteriores.

Credor
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2.1.1.4.1.02.97.02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas referentes a exercícios 
anteriores, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.1.02.97.04 FGTS - NÃO FINANCEIRO
Registra o valor dos encargos sociais de FGTS a pagar incidentes 
sobre a folha de pagamento referentes ás despesas de exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.97.05
FGTS A PAGAR - 13o. SALÁRIO - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais de FGTS a pagar incidentes 
sobre a folha do Décimo Terceiro Salário referentes as despesas de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.97.06
FGTS A PAGAR - FÉRIAS - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais de FGTS a pagar incidentes 
sobre a folha de pagamento das férias, referente a despesas de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.97.07
ENCARGOS A PAGAR - 1/3 FÉRIAS 
- NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento da Gratificação de 1/3 de Férias, referente a 
despesas de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.97.08
ENCARGOS A PAGAR - 13 
SALÁRIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento do 13o. Salário, referente a despesas de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.1.02.99.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos trabalhistas decorrentes de 
obrigações patronais, de responsabilidade do empregador, 
incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos 
ativos civis e militares referentes a exercícios anteriores - 
consolidação.

Credor

2.1.1.4.1.03.00.00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 
PROVISÕES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre as 
provisões constituídas de férias e 13º salário.

Credor
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2.1.1.4.1.03.05.00 FGTS Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre as 
provisões constituídas de férias e 13º salário, referente ao FGTS.

Credor

2.1.1.4.1.03.11.00
OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES 
PARAESTATAIS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre as 
provisões constituídas de férias e 13º salário, referente a obrigações 
com entidades paraestatais.

Credor

2.1.1.4.1.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O SESI
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre as 
provisões constituídas de férias e 13º salário, referente a 
contribuições para o SESI.

Credor

2.1.1.4.2.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-
INTRA OFSS

Compreende as obrig das unidades relativas a desp incorridas e 
não pagas, em beneficio de seus servidores, empregados e 
familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se 
destinam ao financiamento da seguridade social de 
responsabilidade do poder público e as demais contribuições 
sociais. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS do ente.

Credor

2.1.1.4.2.01.00.00
ENCARGOS SOCIAIS DO 
EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício

Credor

2.1.1.4.2.01.01.00 FUNSERV PESSOAL CIVIL

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas que passaram pela 
execução do orçamento referente as obrigações com FUNSERV - 
pessoal civil.

Credor
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2.1.1.4.2.01.02.00 FUNSERV PESSOAL MILITAR

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesasque passaram pela 
execução do orçamento referente as obrigações com FUNSERV - 
pessoal militar.

Credor

2.1.1.4.2.01.03.00 FUNPREV PESSOAL CIVIL

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas que passaram pela 
execução do exercício referente as obrigações com FUNPREV - 
pessoal civil.

Credor

2.1.1.4.2.01.04.00 FUNPREV PESSOAL MILITAR

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas que passaram pela 
execuçãodo orçamento referente as obrigações com FUNPREV- 
pessoal militar.

Credor

2.1.1.4.2.01.13.00 BAPREV - PESSOAL CIVIL

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas que passaram pela 
execução doorçamento referente as obrigações com BAPREV - 
pessoal civil.

Credor

2.1.1.4.2.01.14.00 BAPREV - PESSOAL MILITAR

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas que passaram pela 
execução do orçamento referente as obrigações com BAPREV - 
pessoal militar

Credor

2.1.1.4.2.01.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-
NÃO FINANCEIROS

Compreende o somatórios dos valores dos encargos sociais a 
pagar incidentes sobre a folha de pagamento referentes ás 
despesas relativo encargos sociais a pagar que ainda não 
passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.1.4.2.01.97.01
FUNPREV / BAPREV - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - FUNPREV/BAPREV 
incidentes sobre a folha de pagamento referentes a despesas do 
exercício.

Credor

2.1.1.4.2.01.97.02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 
NÃO FINANCEIROS - DO 
EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes a despesas relativas a encargos 
sociais a pagar do exercício...

Credor

2.1.1.4.2.01.97.03
FUNPREV / BAPREV - FÉRIAS - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - FUNPREV/BAPREV 
incidentes sobre a folha de pagamento de Férias, referentes a 
despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.2.01.97.04
PREVBAHIA/PREVNORDESTE - 
13o. SALÁRIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - PREVBAHIA 
incidentes sobre a folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário, 
referentes a despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.2.01.97.05
PREVBAHIA/PREVNORDESTE- 
FÉRIAS - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - PREVBAHIA 
incidentes sobre a folha de pagamento de Férias, referentes a 
despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.2.01.97.07
ENCARGOS A PAGAR - 1/3 FÉRIAS 
- NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento da Gratificação de 1/3 de Férias, referentes ás 
despesas do exercício..

Credor

2.1.1.4.2.01.97.08
ENCARGOS A PAGAR - 13 
SALÁRIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento do 13o. Salário, referentes ás despesas do 
exercício..

Credor

2.1.1.4.2.01.99.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos trabalhistas decorrentes de 
obigações patronais, de responsabilidade do empregador, 
incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos 
ativos civis e militares.

Credor
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2.1.1.4.2.02.00.00
ENCARGOS SOCIAIS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas exercícios anteriores 
referente as obrigações com FUNSERV - pessoal civil e militar

Credor

2.1.1.4.2.02.01.00
FUNSERV - PESSOAL CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento referente as 
obrigações com FUNSERV- pessoal civil e militar.

Credor

2.1.1.4.2.02.03.00
FUNPREV - PESSOAL CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento referente as 
obrigações com FUNSERV - pessoal civil e militar.

Credor

2.1.1.4.2.02.13.00
BAPREV - PESSOAL CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento referente as 
obrigações com BAPREV - pessoal civil e militar.

Credor

2.1.1.4.2.02.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 
NÃO FINANCEIROS

Compreende o somatório dos valores dos encargos sociais a pagar 
incidentes sobre a folha de pagamento referentes ás despesas de 
exercícios anteriores, relativo encargos sociais a pagar, que ainda 
não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.4.2.02.97.01
FUNPREV / BAPREV - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - FUNPREV/BAPREV 
incidentes sobre a folha de pagamento referentes a despesas de 
exercícios anteriores - Não Financeiro.

Credor
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2.1.1.4.2.02.97.02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- 
NÃO FINANCEIROS-EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes a despesas relativas a encargos 
sociais a pagar de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.2.02.97.03
FUNPREV / BAPREV - FÉRIAS - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - FUNPREV/BAPREV 
incidentes sobre a folha de pagamento de Férias, referentes a 
despesas de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.2.02.97.04
PREVBAHIA/PREVNORDESTE - 
13o. SALÁRIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - PREVBAHIA, 
incidentes sobre a folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário, 
referentes a despesas de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.2.02.97.05
PREVBAHIA/PREVNORDESTE- 
FÉRIAS - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar - PREVBAHIA, 
incidentes sobre a folha de pagamento de Férias, referentes a 
despesas de exercício anteriores.

Credor

2.1.1.4.2.02.97.07
ENCARGOS A PAGAR - 1/3 FÉRIAS 
- NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento da Gratificação de 1/3 de Férias, referente a 
despesas de exercícios anteriores..

Credor

2.1.1.4.2.02.97.08
ENCARGOS A PAGAR - 13 
SALÁRIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor do Encargos Sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento do 13o. Salário, referente a despesas de 
exercícios anteriores..

Credor

2.1.1.4.2.02.99.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CIVIL E 
MILITAR

Registra o valor dos encargos trabalhistas decorrentes de 
obrigações patronais, de responsabilidade do empregador, 
incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos 
ativos civis e militares de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.2.03.00.00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 
PROVISÕES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre 
afolha de pagamento referente as obrigações referente a pessoal 
civil e militar.

Credor
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2.1.1.4.2.03.01.00 FUNSERV - PESSOAL CIVIL
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas referente as obrigações 
com FUNSERV -pessoal civil.

Credor

2.1.1.4.2.03.02.00 FUNSERV - PESSOAL MILITAR
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas referente as obrigações 
com FUNSERV - pessoal militar.

Credor

2.1.1.4.2.03.03.00 FUNPREV - PESSOAL CIVIL
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas referente as obrigações 
com FUNSERV -pessoal civil.

Credor

2.1.1.4.2.03.04.00 FUNPREV - PESSOAL MILITAR
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas referente as obrigações 
com FUNSERV - pessoal militar.

Credor

2.1.1.4.2.03.13.00 BAPREV - PESSOAL CIVIL

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas que passaram pela 
execução do orçamento no exercício referente as obrigações com 
BAPREV - pessoal civil.

Credor

2.1.1.4.2.03.14.00 BAPREV - PESSOAL MILITAR
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás referente as obrigações com 
BAPREV - pessoal militar.

Credor
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2.1.1.4.3.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende as obrig das unidades relativas a desp incorridas e 
não pagas, em beneficio de seus servidores, empreg e familiares, 
compuls ou não, incluindo as que se destinam ao financ da seguri 
social de responsab do poder público e as demais contrib sociais. 
comp os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e a União.

Credor

2.1.1.4.3.01.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Compreende os valores dos encargos sociais a pagar incidentes 
sobre a folha de pagamento e sobre o pagamento de serviços de 
terceiros, referentes às despesas que passaram pela execução do 
orçamento, do exercício.

Credor

2.1.1.4.3.01.06.00 INSS A PAGAR Registra o valor dos encargos sociais do INSS a pagar, incidentes 
sobre a folha de pagamento, referentes a despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.3.01.07.00
SEGURO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execuçãodo orçamento com o seguro de acidente 
de trabalho.

Credor

2.1.1.4.3.01.08.00 PARCELAMENTO DO INSS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento com o parcelamento do 
INSS.

Credor
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2.1.1.4.3.01.09.00
PARCELAMENTO DO PIS PASEP -
CURTO PRAZO - DO EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas, que passaram pela 
execução do orçamento, referentes ao PIS PASEP e que foram 
objeto de parcelamento, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.3.01.10.00 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas do exercício que 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.4.3.01.12.00
PARCELAMENTO DO INSS SOBRE 
FATURA-CURTO PRAZO - DO 
EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
contratação de prestação de serviços referentes às despesas com 
INSS incidentes sobra as Faturas e que foram objeto de 
parcelamento, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.3.01.13.00
PARCELAMENTO DO 
PIS/COFINS/CSLL -CURTO PRAZO - 
DO EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre o 
faturamento, referentes ao PIS/COFINS/CSLL e que foram objeto 
de parcelamento, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício, relativo 
encargos sociais a pagar que ainda não passaram pela execução 
do orçamento.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.01
PARCELAMENTO DO INSS - 
FOLHA DE PESSOAL - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento com INSS e que foram objeto de parcelamento 
no exercício.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.02
PARCELAMENTO DO PIS PASEP-
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas, que passaram pela 
execução do orçamento, referentes ao PIS PASEP e que foram 
objeto de parcelamento, no curto prazo, não financeiro.

Credor
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2.1.1.4.3.01.97.03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas do exercício, relativo 
encargos sociais a pagar que ainda não passaram pela execução 
do orçamento, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.04
PARCELAMENTO DO ISS-NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
contratação de prestação de serviços, referentes às despesas, que 
passaram pela execução do orçamento, de ISS e que foram objeto 
de parcelamento, no curto prazo, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.05
PARCELAMENTO DO INSS SOBRE 
FATURA-NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
contratação de prestação de serviços, referentes às despesas às 
despesas com INSS incidentes sobra as Faturas e que foram objeto 
de parcelamento, no curto prazo, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.06
PARCELAMENTO DO 
PIS/COFINS/CSLL-NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre o 
faturamento, referentes ao PIS/COFINS/CSLL e que foram objeto 
de parcelamento, no curto prazo, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.07 INSS A PAGAR - NÃO FINANCEIRO Registra o valor dos encargos sociais a pagar - INSS incidentes 
sobre a folha de pagamento referentes às despesas do exercício.

Credor

2.1.1.4.3.01.97.08
INSS A PAGAR - DÉCIMO 
TERCEIRO SALÁRIO - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar-INSS incidentes 
sobre a folha de pagamento do Décimo Terceiro referentes às 
despesas do exercício que passaram pela execução do orçamento 
com o INSS.

Credor
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2.1.1.4.3.01.97.09
INSS A PAGAR - FÉRIAS -NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar-INSS incidentes 
sobre a folha de pagamento de férias, referentes às despesas do 
exercício.

Credor

2.1.1.4.3.02.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE 
EXERCÍCIO ANTERIORES

Compreende os valores dos encargos sociais a pagar incidentes 
sobre a folha de pagamento e sobre o pagamento de serviços de 
terceiros, referentes às despesas que passaram pela execução do 
orçamento, de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.3.02.06.00 INSS
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do exercício com o INSS.

Credor

2.1.1.4.3.02.07.00
SEGURO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento com o 
seguro de acidente de trabalho.

Credor

2.1.1.4.3.02.08.00 PARCELAMENTO DO INSS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas de exercícios 
anteriores que passaram pela execução do orçamento com o 
parcelamento do INSS.

Credor

2.1.1.4.3.02.09.00
PARCELAMENTO DO PIS PASEP - 
CURTO PRAZO - EXERCÍCIO 
ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas, que passaram pela 
execução do orçamento, referentes ao PIS PASEP e que foram 
objeto de parcelamento, de exercícios anteriores, no curto prazo.

Credor

29/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.1.4.3.02.10.00 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas liquidadas em 
exercícios anteriores com salário educação.

Credor

2.1.1.4.3.02.12.00
PARCELAMENTO DO INSS SOBRE 
FATURA - CURTO PRAZO - 
EXERCÍCIO ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
contratação de prestação de serviços, referentes às despesas com 
INSS incidentes sobra as Faturas e que foram objeto de 
parcelamento, de exercícios anteriores, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.3.02.13.00
PARCELAMENTO DO 
PIS/COFINS/CSLL - CURTO PRAZO 
- EXERCÍCIO ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre o 
faturamento, referentes ao PIS/COFINS/CSLL e que foram objeto 
de parcelamento, de exercícios anteriores, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.3.02.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas de exercícios anteiores, 
relativo encargos sociais a pagar que ainda não passaram pelo 
orçamento.

Credor

2.1.1.4.3.02.97.01
PARCELAMENTO DO INSS - 
FOLHA DE PESSOAL - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento com INSS e que foram objeto de parcelamento 
em exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.3.02.97.02
PARCELAMENTO DO PIS PASEP-
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesa referentes ao PIS 
PASEP e que foram objeto de parcelamento, no curto prazo, não 
financeiro em exercícios anteriores.

Credor
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2.1.1.4.3.02.97.03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes ás despesas de exercícios 
anteriores, relativo encargos sociais a pagar que ainda não 
passaram pela execução do orçamento, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.3.02.97.07 INSS A PAGAR - NÃO FINANCEIRO
Registra o valor dos encargos sociais a pagar - INSS, incidentes 
sobre a folha de pagamento referente a despesas de exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.1.4.3.02.97.08
INSS A PAGAR - DÉCIMO 
TERCEIRO SALÁRIO-NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar-INSS incidentes 
sobre a folha de pagamento do décimo terceiro salário, referente a 
despesas de exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.3.02.97.09
INSS A PAGAR - FÉRIAS -NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar-INSS incidentes 
sobre a folha de pagamento de férias, referentes a despesas de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.3.03.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A SOBRE 
PROVISÕES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes o encargos sociais sobre provisões.

Credor

2.1.1.4.3.03.06.00 INSS
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes o encargos sociais sobre provisões 
com o INSS.

Credor

2.1.1.4.3.03.07.00
SEGURO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes o encargos sociais sobre provisões 
com o seguro de acidente de trabalho.

Credor

2.1.1.4.3.03.08.00 PARCELAMENTO DO INSS
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes o encargos sociais sobre provisões 
com o parcelamento do INSS.

Credor
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2.1.1.4.3.03.10.00 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes o encargos sociais sobre provisões 
com salário educação

Credor

2.1.1.4.4.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende as obrig das unidades relativas a desp incorridas e 
não pagas, em beneficio de seus servidores, empreg e familiares, 
compuls ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financ da 
segur social de responsab do poder público e as demais contrib 
sociais. comp os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um Estado.

Credor

2.1.1.4.5.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende as obrig das unidades relat a desp incorridas e não 
pagas, em beneficio de seus servidores, empreg e familiares, 
compuls ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financ da 
segur social de responsab do poder público e as demais contrib 
sociais. comp os saldos que serão excluídos nos demonst cons do 
OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre 
o ente e um Município.

Credor

2.1.1.4.5.01.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO 
EXERCÍCIO

Compreende o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre 
a folha de pagamento e sobre a contratação de prestação de 
serviços referentes às despesas do exercício que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor
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2.1.1.4.5.01.11.00
PARCELAMENTO DO ISS -CURTO 
PRAZO - DO EXERCÍCIO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de ISS, incidentes 
sobre o pagamento de serviços de terceiros, referentes às 
despesas, que passaram pela execução do orçamento, e que foram 
objeto de parcelamento, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.5.01.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Compreende o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre 
a folha de pagamento e sobre o pagamento de serviços de 
terceiros, referentes a despesa do exercício, que ainda não 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.1.4.5.01.97.01
PARCELAMENTO DO ISS-NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de ISS incidentes de 
sobre a prestação de serviços de terceiros, referentes a despesa, 
que passaram pela execução do orçamento, de ISS e que foram 
objeto de parcelamento, no curto prazo, não financeiro.

Credor

2.1.1.4.5.02.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE 
EXERCÍCIO ANTERIORES

Compreende os valores dos encargos sociais a pagar incidentes 
sobre a folha de pagamento e sobre o pagamento de serviços de 
terceiros, referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.1.4.5.02.11.00
PARCELAMENTO DO ISS - CURTO 
PRAZO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de ISS incidentes 
sobre a prestação de serviços de terceiros, que foram objeto de 
parcelamento, em exercícios anteriores, no curto prazo.

Credor

2.1.1.4.5.02.97.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
NÃO FINANCEIROS

Compreende o valor dos encargos sociais a pagar sobre incidentes 
sobre folha de pagamento e pagamentos de serviços de terceiros, 
referentes a e exercícios anteriores,

Credor
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2.1.2.0.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da 
entidade a titulo de empréstimos, bem como as aquisições 
efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos até o 
termino do exercício seguinte

Credor

2.1.2.1.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
com vencimento até o termino do exercício seguinte.

Credor

2.1.2.1.1.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -
INTERNO -CONSOLIDAÇÃO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
com vencimento até o termino do exercício seguinte. Compreende 
os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.2.1.1.01.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - 
INTERNO DO EXERCÍCIO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários internos, 
cujos prazos sejam maiores que um ano, com vencimentos dentro 
dos doze meses seguintes a data da publicação dos demonstrativos 
contábeis.

Credor

2.1.2.1.1.01.01.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DO EXERCÍCIO

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, apropriados durante o 
exercício vigente.

Credor
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2.1.2.1.1.01.97.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DO EXERCÍCIO - NÃO 
FINANCEIRO

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, apropriados durante o 
exercício vigente

Credor

2.1.2.1.1.02.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, apropriados em exercício 
anteriores

Credor

2.1.2.1.1.02.01.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores referentes a operações de crédito por 
empréstimo internos de curto prazo de exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.1.3.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO

comp os empréstimos contrat ou mobiliários assumidos dentro do 
país e transac, em regra, em moeda nacional, com vencimento até 
o termino do exercício seguinte. Compreende os saldos que serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de entes 
públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a 
União.

Credor

2.1.2.1.3.01.00.00
EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DO EXERCÍCIO

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis.

Credor
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2.1.2.1.3.01.01.00
EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DO EXERCÍCIO

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, aproiados durante o 
exercício vigente.

Credor

2.1.2.1.3.01.97.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
INTERNO DO EXERCÍCIO NÃO 
FINANCEIRO

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, aproiados durante o 
exercício vigente.

Credor

2.1.2.1.3.02.00.00
EMP A CURTO PRAZO INTERNO- 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, apropriados em exercício 
anteriores.

Credor

2.1.2.1.3.02.01.00
EMP A CURTO PRAZO INTERNO- 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende as parcelas dos empréstimos contratuais ou 
mobiliários internos, cujos prazos totais sejam maiores que um ano, 
com vencimentos dentro dos doze meses seguintes à data de 
públicação das demonstrações contábeis, apropriados durante o 
exercício vigente.

Credor
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2.1.2.1.4.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - 
INTERNO - INTER OFSS - ESTADO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
com vencimento até o termino do exercício seguinte. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre 
o ente e um Estado.

Credor

2.1.2.1.5.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - 
INTERNO-INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
com vencimento até o termino do exercício seguinte. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
OFSS de entes públicos distintos, resultantes das transações entre 
o ente e um Município.

Credor

2.1.2.2.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
EXTERNO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
no exterior e transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com 
vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.2.2.1.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
no exterior e transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com 
vencimento até o término do exercício seguinte. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do OFSS.

Credor
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2.1.2.2.1.01.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
EXTERNOS

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
no exterior e transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com 
vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.2.2.1.01.01.00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - 
DÍVIDA MOBILIÁRIA

Registra os valores exigíveis, decorrentes da emissão de títulos da 
dívida mobiliária.

Credor

2.1.2.2.1.01.97.00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - 
DÍVIDA MOBILIÁRIA -NÃO 
FINANCEIRO

Registra os valores exigíveis, decorrentes da emissão de títulos da 
dívida mobiliária, não financeiro.

Credor

2.1.2.2.1.02.00.00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 
EXTERNOS-EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
no exterior e transacionados, em regra, em moeda estrangeira, 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.2.1.02.01.00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - 
DÍVIDA MOBILIÁRIA-EXERC. 
ANTERIORES

Registra os valores exigíveis, decorrentes da emissão de títulos da 
dívida mobiliária referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.3.0.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, com vencimento no curto prazo.

Credor
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2.1.2.3.1.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO- INTERNO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

2.1.2.3.1.01.00.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO 
EXERCÍCIO

Compreende os valores exigíveis decorrentes de financiamentos 
internos a curto prazo.

Credor

2.1.2.3.1.01.01.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada, 
referente a financiamentos.

Credor

2.1.2.3.1.01.97.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO -NÃO 
FINANCEIRO

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada, 
referente a financiamentos, não financeiro.

Credor

2.1.2.3.1.02.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada, 
referente a financiamentos, interna de exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.3.1.02.01.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada 
interna, referente a financiamentos de exercícios anteriores.

Credor

39/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.2.3.3.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, com vencimento no curto 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 a União.

Credor

2.1.2.3.3.01.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS
Compreende os valores exigíveis decorrentes de financiamentos 
internos a curto prazo..

Credor

2.1.2.3.3.01.01.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS 
INTER UNIÃO

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada, 
referente a financiamentos.

Credor

2.1.2.3.3.01.97.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS 
INTER UNIÃO - NÃO FINANCEIRO

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada entre 
o ente e a União, referente a financiamentos, não financeiro.

Credor

2.1.2.3.3.02.00.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende o somatório dos valores exigíveis decorrentes de 
financiamentos internos a curto prazo, de exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.3.3.02.01.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS 
INTER UNIÃO

Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida contratada, 
referente a financiamentos entre o Estado e a União de exercícios 
anteriores

Credor
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2.1.2.3.4.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO ¿ INTERNO - INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende as obrig decorrentes de aquisições efetuadas 
diretamente com o fornecedor ou instit financeira assumidas dentro 
do país e transacionadas, em regra, em moeda nacional, com 
vencimento até o término do exercício seguinte.comp os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de 
entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e 
um Estado.

Credor

2.1.2.3.5.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO ¿ INTERNO - INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, com vencimento no curto 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.

Credor

2.1.2.4.0.00.00.00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO 
- EXTERNO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas no exterior e transacionadas, em regra, em moeda 
estrangeira, com vencimento no curto prazo.

Credor
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2.1.2.4.1.00.00.00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO 
- EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas no exterior e transacionadas, em regra, em moeda 
estrangeira, com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

2.1.2.4.1.01.00.00 FINANCIAMENTOS EXTERNOS
Compreende os valores exigíveis decorrentes de financiamentos 
externos a curto prazo.

Credor

2.1.2.4.1.01.01.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - EXTERNO

Registra os valores exigíveis, decorrentes de financiamentos 
externos.

Credor

2.1.2.4.1.01.97.00
FINANCIAMENTO EXTERNO NÃO 
FINANCEIRO

Registrar os valores da dívida externa referente a financiamento 
que vencem nos próximos doze meses e não estão empenhados.

Credor

2.1.2.4.1.02.00.00
FINANCIAMENTOS EXTERNOS - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende os valores exigíveis decorrentes de financiamentos 
externos de exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.4.1.02.01.00
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - EXTERNO -EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores exigíveis no curto prazo, decorrentes de 
financiamentos externos de exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.5.0.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a curto prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento até 
o término do exercício seguinte.

Credor
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2.1.2.5.1.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a curto prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento até 
o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.2.5.1.01.00.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS INTERNOS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos internos.

Credor

2.1.2.5.1.01.01.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS INTERNOS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos internos do exercício 
que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.5.1.01.97.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS INTERNOS DO 
EXERCÍCIO NÃO FINANCEIROS

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos internos do exercício 
que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.5.1.02.00.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS INTERNOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
empréstimos e financiamentos de exercícios anteriores.

Credor
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2.1.2.5.1.02.01.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS INTERNOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos internos de exercícios anteriores que já 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.5.1.02.97.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS INTERNOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos internos e externos de exercícios 
anteriores que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.5.3.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a curto prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento até 
o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.2.5.3.01.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO DO EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamenots internos.

Credor

2.1.2.5.3.01.01.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos internos do exercício que já passaram 
pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.2.5.3.01.97.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO INTERNO NÃO 
FINANCEIROO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos internos que ainda não 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.5.3.02.00.00

JJUROS E ENCARGOS A PAGAR 
DE EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos internos de exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.2.5.3.02.01.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentosinternos de exercícios 
anteriores que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.5.3.02.97.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentosinternos e externos de 
exercícios anteriores que ainda não passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.2.5.4.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO INTER OFSS - ESTADO

Compreende juros e encargos financ refs a empréstimos e 
financiamentos, reconhecidos pelo regime de competência e 
pagáveis a curto prazo, assumidos dentro do país e transacionados, 
em regra, em moeda nacional, com vencimento até o término do 
exercício seguinte.

Credor
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2.1.2.5.5.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende juros e encargos financ ref a empréstimos e 
financiamentos, reconhecidos pelo regime de competência e 
pagáveis a curto prazo, assumidos dentro do país e transacionados, 
em regra, em moeda nacional, com vencimento até o término do 
exercício seguinte.

Credor

2.1.2.6.0.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO - EXTERNO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a curto prazo, assumidos no exterior e 
transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com vencimento 
até o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.2.6.1.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO EXTERNO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a curto prazo, assumidos no exterior e 
transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com vencimento 
até o término do exercício seguinte. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.1.2.6.1.01.00.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EXTERNO DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos externo.

Credor

2.1.2.6.1.01.01.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EXTERNO DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos externos do exercício 
que já passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.2.6.1.01.97.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EXTERNO DO 
EXERCÍCIO NÃO FINANCEIROS

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos e financiamentos externo do exercício 
que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.6.1.02.00.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EXTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
empréstimos e financiamentos externo de exercícios anteriores.

Credor

2.1.2.6.1.02.01.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EXTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos externo de exercícios anteriores que já 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.6.1.02.97.00

JUROS E ENCARGOS DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EXTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de empréstimos externo de exercícios anteriores que 
ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.2.8.0.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a curto prazo - interno, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador.

Devedor
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2.1.2.8.1.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a curto prazo - interno, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Devedor

2.1.2.8.1.01.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS 
PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS

Registra o valor dos encargos financeiros pré-estabelecidos em 
valor prefixado, referentes a empréstimos.

Devedor

2.1.2.8.1.02.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS 
PREFIXADOS DE 
FINANCIAMENTOS

Registra o valor dos encargos financeiros pré-estabelecidos em 
valor prefixado, referentes a financiamentos.

Devedor

2.1.2.8.3.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO INTER 
OFSS UNIÃO

Compreende os encargos financ estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de emprést e de 
financ a curto prazo - interno, mas que ainda não transcorreram por 
não ter ocorrido ainda o fato gerador. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS de 
entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a 
União.

Devedor
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2.1.2.8.4.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO INTER 
OFSS ESTADO

Compreende/Registra os encargos financeiros estabelecidos em 
valores prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de 
empréstimo e de financiamento a curto prazo - interno, mas que 
ainda não transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
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

2.1.2.8.5.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO INTER 
OFSS MUNICÍPIO

Compreende/Registra os encargos financeiros estabelecidos em 
valores prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de 
empréstimo e de financiamento a curto prazo - interno, mas que 
ainda não transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
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

2.1.2.9.0.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR EXTERNO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a curto prazo - externo, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador.

Devedor
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2.1.2.9.1.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a curto prazo - externo, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

2.1.2.9.1.01.00.00
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE 
EMPRÉSTIMOS EXTERNO

Registra o valor dos encargos financeiros em valor prefixado, 
referentes a empréstimos externo.

Devedor

2.1.2.9.1.02.00.00
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE 
FINANCIAMENTOS EXTERNO

Registra o valor dos encargos financeiros em valor prefixado, 
referentes a financiamentos externo.

Devedor

2.1.3.0.0.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrig junto a fornec de matérias-primas, merc e 
outros mat utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem 
como as obrig dec do fornec de utilidades e da prestação de serv, 
tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis 
e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios 
decorrentes dessas obrigações, com vencimento até o termino do 
exercício seguinte.

Credor

2.1.3.1.0.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o 
termino do exercício seguinte.

Credor
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2.1.3.1.1.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A CURTO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

comp as obrig junto a fornec nac de matérias-primas, mercadorias e 
outros mat utilizados nas atividades operac da entidade, bem como 
as obrig dec do fornec de utilidades e da prestação de serviços, tais 
como de energia elétrica, água, telefone, propag, alugueis e outras 
contas a pagar com vencimento até o termino do exercício seguinte. 
comp os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.1.3.1.1.01.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual

Credor

2.1.3.1.1.01.01.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual 
que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.1.1.01.02.00
OUTROS PARCELAMENTOS 
DIFERENTE DE SEGURO URBIS - 
DO EXERCÍCIO - FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações com Outros Parcelamentos 
diferentes do Seguro URBIS a vencer no decorrer do exercício 
(curto prazo), financeiro.

Credor

2.1.3.1.1.01.16.00
CONTRAPRESTAÇÕESA PAGAR 
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PPP

Compreende o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes da 
parcela das Contraprestações a Pagar que remuneram o parceiro 
privado pela prestação dos serviços.

Credor

51/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.3.1.1.01.16.02

CONTRAPRESTAÇÕES A PAGAR 
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATOS PPP - 
FINANCEIRO

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes de 
prestação de serviços (parcela referentes a operação e manutenção 
que compõem o valor das Contraprestações) de contratos de PPP 
(Financeiro)..

Credor

2.1.3.1.1.01.94.00

CONTRAPRESTAÇÕES A PAGAR 
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATOS PPP - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes de 
prestação de serviços (parcela referentes a operação e manutenção 
que compõem o valor das Contraprestações) de contratos de PPP 
(Não Financeiro)..

Credor

2.1.3.1.1.01.96.00
OUTROS PARCELAMENTOS 
DIFERENTE DE SEGURO URBIS - 
DO EXERCÍCIO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações com Outros Parcelamentos 
diferentes do Seguro URBIS a vencer no decorrer do exercício 
(curto prazo), não financeiro.

Credor

2.1.3.1.1.01.97.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual 
que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.1.1.02.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.3.1.1.02.01.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores atual que já passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.3.1.1.02.02.00

OUTROS PARCELAMENTOS 
DIFERENTE DE SEGURO URBIS - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES - 
FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações com Outros Parcelamentos 
diferentes do Seguro URBIS a vencer no decorrer do exercício 
(curto prazo), financeiro, referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.3.1.1.02.16.00

CONTRAPRESTAÇÕESA PAGAR 
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PPP - EXERC 
ANTERIORES

Compreende o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes da 
parcela das Contraprestações a Pagar que remuneram o parceiro 
privado pela prestação dos serviços, de exercícios anteriores.

Credor

2.1.3.1.1.02.16.02

CONTRAPRESTAÇÕES A PAGAR 
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATOS PPP - 
FINANCEIRO-EXERC. 
ANTERIORES

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes de 
prestação de serviços (parcela referentes a operação e manutenção 
que compõem o valor das Contraprestações) de contratos de PPP 
(Financeiro)...

Credor

2.1.3.1.1.02.94.00

CONTRAPRESTAÇÕES A PAGAR 
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATOS PPP - 
NÃO FINANCEIRO

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes de 
prestação de serviços (parcela referentes a operação e manutenção 
que compõem o valor das Contraprestações) de contratos de PPP 
(Não Financeiro)...

Credor

2.1.3.1.1.02.96.00

OUTROS PARCELAMENTOS 
DIFERENTE DE SEGURO URBIS - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações com Outros Parcelamentos 
diferentes do Seguro URBIS a vencer no decorrer do exercício 
(curto prazo), não financeiro, referentes a exercícios anteriores.

Credor
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2.1.3.1.1.02.97.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores atual que ainda não passaram pelo orçamento.

Credor

2.1.3.1.1.03.00.00
PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS

Compreende as obrigações referentes a precatórios de 
fornecedores e contas a pagar nacionais.

Credor

2.1.3.1.1.03.01.00
PRECATÓRIOS PATRIMONIAIS 
NACIONAIS

Registra os valores das obrigações referentes a precatórios de 
fornecedores e contas a pagar nacionais, que já passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.3.1.1.03.97.00

PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS-NÃO 
FINANCEIRO

Registra os valores referentes aos precatórios a serem pagos de 
fornecedores e de contas a pagar estrangeiros de bens, materiais e 
serviços.

Credor

2.1.3.1.2.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NAC A CURTO PRAZO-
INTRA OFSS

Compreende as obrigações junto a fornecedores e contas a pagar 
nacionais de matérias primas, nercadorias e outros materiais 
utilizados nas atividades operacionais da entidade, com vencimento 
até o término do exercício seguinte.Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS do ente 
.

Credor

2.1.3.1.2.01.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual.

Credor
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2.1.3.1.2.01.01.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS-
EXERCÍCIO ATUAL

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual 
que já passaram pela execução do orçamento..

Credor

2.1.3.1.2.01.97.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS NÃO 
FINANCEIROS - EXERCÍCIO ATUAL

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual 
que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.1.2.02.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.3.1.2.02.01.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.1.2.02.97.00

FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS NÃO 
FINANCEIRO-EXERC. 
ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercícios 
anteriores que ainda não passaram pela execução do orçamentoo 
orçamento.

Credor
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2.1.3.2.0.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO 
PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores estrangeiros de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o 
termino do exercício seguinte.

Credor

2.1.3.2.1.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações junto a fornecedores estrangeiros de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operações da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o 
termino do exercício seguinte. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.1.3.2.1.01.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual.

Credor

2.1.3.2.1.01.01.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS - 
FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual 
que já passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.3.2.1.01.97.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes ao exercício atual 
que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.2.1.02.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.3.2.1.02.01.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS 
FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercício 
anteriores que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.2.1.02.97.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS-NÃO 
FINANCEIROS

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores e que ainda não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.3.2.1.03.00.00
PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS

Compreende o somatório dos valores das obrigações referentes a 
precatórios de fornecedores e contas a pagar estrangeiros.

Credor

2.1.3.2.1.03.01.00
PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIRO

Registra os valores das obrigações referentes a precatórios de 
fornecedores e contas a pagar nacionais, não financeiro.

Credor
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2.1.3.2.1.03.97.00

PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIRO-NÃO 
FINANCEIRO

Registra os valores referentes aos precatórios da Administração 
Direta a serem pagos de fornecedores e de contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços, não financeiro.

Credor

2.1.4.0.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas 
a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o termino do 
exercício seguinte.

Credor

2.1.4.1.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM A UNIÃO

Compreende as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento com 
vencimento até o termino do exercício seguinte.

Credor

2.1.4.1.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM A UNIÃO- 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento com 
vencimento até o termino do exercício seguinte. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.4.1.1.01.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO DO EXERCÍCIO

Compreende as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento com 
vencimento até o termino do exercício seguinte, reconhecidas no 
exercício e referentes a INSS contribuintes individual, cooperativa 
de trabalho e outros.

Credor
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2.1.4.1.1.01.01.00
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO E 
OUTROS

Compreende as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas INSS de contribuiintes individuais, cooperativas de trabalho 
e outros, reconhecidas no exercício e com vencimento até o termino 
do exercício seguinte, que passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.02.00 PIS/PASEP

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a PIS PASEP, reconhecidas no exercício,com vencimento 
até o termino do exercício seguinte e que passaram pela execução 
do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO
Registra os valores de débitos fiscais de curto prazo relativos a 
diferenças intertemporais (Deliberação da CVM nº 273, de 
20/08/98),correspondentes ao IRPJ e cssl, bem como PIS/PASEP e 
COFINS (Lei nº 9.718 de 27/11/1998), que passaram pela exec

Credor

2.1.4.1.1.01.04.00 ITR A RECOLHER

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a ITR, reconhecidas no exercício,com vencimento até o 
termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.06.00 IMPOSTO DE RENDA - IR

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a imposto de renda, reconhecidas no exercício,com 
vencimento até o termino do exercício seguinte e que passaram 
pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.4.1.1.01.07.00 CPMF

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a CPMF, reconhecidas no exercício,com vencimento até o 
termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.08.00 PIS/PASEP PARCELAMENTO

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a parcelamento do PIS PASEP, reconhecidas no 
exercício,com vencimento até o termino do exercício seguinte e que 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.09.00
TAXA ANUAL POR HECTARE 
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA MINERAL

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a taxa anual por hectare referente a autorização de 
pesquisa mineral, reconhecidas no exercício,com vencimento até o 
termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.10.00
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 
NACIONAL DE SEGURANÇA E 
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a contribuição ao fundo nacional de segurança e educação 
no trâsito, reconhecidas no exercício,com vencimento até o termino 
do exercício seguinte e que passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.11.00 COFINS A RECOLHER

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a COFINS, reconhecidas no exercício,com vencimento até 
o termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor
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2.1.4.1.1.01.12.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a contribuição sindical, reconhecidas no exercício,com 
vencimento até o termino do exercício seguinte e que passaram 
pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.14.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO - TFF

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a tff, reconhecidas no exercício,com vencimento até o 
termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.15.00 IPI A RECOLHER

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a unidades industriais ou com características dessas, 
geradas pela vendas de produtos e sujeitas à compensação com os 
créditos adquiridos por conta de matéria- prima, em conformidade 
com a sistemática de apuração desse imposto.

Credor

2.1.4.1.1.01.16.00 IRPJ A RECOLHER
Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a IRPJ apuradas na declaração de rendimentos da 
entidade, reconhecidas no exercício,com vencimento até o termino 
do exercício seguinte e que passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.17.00
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A 
RECOLHER

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a imposto de importação, reconhecidas no exercício,com 
vencimento até o termino do exercício seguinte e que passaram 
pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.4.1.1.01.18.00 IOF A RECOLHER

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a IOF reconhecidas no exercício,com vencimento até o 
termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.19.00 CIDE A RECOLHER

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a CIDE (Lei nº 10.168 de 2000), reconhecidas no exercício, 
com vencimento até o termino do exercício seguinte e que 
passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.20.00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 
PESSOAS JURÍDICAS

Registra as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a cssl, reconhecidas no exercício,com vencimento até o 
termino do exercício seguinte e que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
que não passaram pelo orçamento que não passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.01.99.00
OUTROS TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 
RECOLHER

Registra os compromissos exigíveis a curto prazo, decorrentes da 
incidência de tributos para os quais nao haja contas específicas, 
que passaram pela execução do orçamento..

Credor

2.1.4.1.1.02.00.00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra o valor das obrigações fiscais a curto prazo recolhecidas 
no exercício.

Credor

2.1.4.1.1.02.01.00
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO E 
OUTROS

INSS contribuintes individual, cooperativa, de trabalho e outros, que 
passaram pela execução do orçamento

Credor
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2.1.4.1.1.02.02.00 PIS/PASEP
Registra os valores de débitos fiscais de curto prazo com a União, 
correspondentes ao PIS/PASEP, que passaram pela execução do 
orçamento

Credor

2.1.4.1.1.02.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO

Registra os valores de débitos fiscais de curto prazo relativos a 
diferenças intertemporais (Deliberação da CVM nº 273, de 
20/08/98),correspondentes ao IRPJ e cssl, bem como PIS/PASEP e 
COFINS (Lei nº 9.718 de 27/11/1998), que passaram pela execução 
do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.04.00 ITR A RECOLHER
Registra os valores a recolher relativas ao ITR, que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.06.00 IMPOSTO DE RENDA - IR
Registra os valores a recolher relativas do ir, que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.07.00 CPMF

Registra os valores das obrigações exigíveis a curto prazo relativas 
a contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos de natureza financeira - CPMF,que passaram 
pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.08.00 PIS/PASEP PARCELAMENTO
Registra as obrigações relativas ao PIS/ PASEP, que passaram 
pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.09.00
TAXA ANUAL POR HECTARE 
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA MINERAL

Registra as obrigações relativas ao PIS/ PASEP,que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.10.00
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 
NACIONAL DE SEGURANÇA E 
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Registra as obrigações relativas ao PIS/ PASEP,que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor
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2.1.4.1.1.02.11.00 COFINS A RECOLHER Registra os valores das obrigações exigíveis a curto prazo relativas 
a COFINS,que passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.12.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Registra os valores das obrigações exigíveis a curto prazo relativas 
a contribuição sindical, que passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.14.00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO - TFF

Registra os valores das obrigações a pagar relativas ao à Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento - TFF, que passaram pela execução 
do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.15.00 IPI A RECOLHER

Registra o valor das obrigações tributárias das unidades industriais 
ou com características dessas, geradas pelas vendas de produtos 
industriais e sujeitas à compensação com os créditos adquiridos por 
compras de matérias-primas.

Credor

2.1.4.1.1.02.16.00 IRPJ A RECOLHER
Registra os valores das obrigações a pagar relativas ao IRPJ, 
apuradas na declaração de rendimentos da entidade, que passaram 
pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.17.00
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A 
RECOLHER

Registra as obrigações exigíveis a curto prazo junto ao governo 
federal, relativas ao imposto de importação, que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.18.00 IOF A RECOLHER
Registra os valores a recolher relativas ao Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF).

Credor

2.1.4.1.1.02.19.00 CIDE A RECOLHER
Registra os valores das obrigações exigíveis a curto prazo relativas 
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Lei nº 
10.168 de 2000), que passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.4.1.1.02.20.00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 
PESSOAS JURÍDICAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo da contribuição social 
sobre o lucro das pessoas jurídicas (CSSL),que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
que não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.1.1.02.99.00
OUTROS TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 
RECOLHER

Registra os compromissos exigíveis a curto prazo, decorrentes da 
incidência de tributos para os quais nao haja contas específicas, 
que passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.2.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual com vencimento até o termino do exercício 
seguinte.

Credor

2.1.4.2.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS- 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual com vencimento até o termino do exercício 
seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Credor

2.1.4.2.1.01.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual do exercício.

Credor

2.1.4.2.1.01.13.00 IPVA A RECOLHER
Registra as obrigações relativas ao IPVA, que já passaram pela 
execução do orçamento.

Credor
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2.1.4.2.1.01.21.00 ICMS A RECOLHER

Compreende os valores exigíveis em função das vendas de 
mercadorias e serviços sobre os quais incidam ICMS, sujeitos a 
compensações com os créditos obtidos em compras de mercadorias 
e serviços, conforme sistemática de apuração deste imposto ou 
sobre mercadorias.

Credor

2.1.4.2.1.01.22.00 TAXAS
Registra as obrigações junto ao governo estadual, referentes às 
taxas diversas

Credor

2.1.4.2.1.01.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
que não passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.4.2.1.02.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual de exercícios anteriores.

Credor

2.1.4.2.1.02.13.00 IPVA A RECOLHER
Registra as obrigações relativas ao IPVA, que passaram pela 
execução do orçamento.

Credor

2.1.4.2.1.02.21.00 ICMS A RECOLHER

Compreende os valores exigíveis em função das vendas de 
mercadorias e serviços sobre os quais incidam ICMS, sujeitos a 
compensações com os créditos obtidos em compras de mercadorias 
e serviços, conforme sistemática de apuração deste imposto ou 
sobre mercadorias.

Credor

2.1.4.2.1.02.22.00 TAXAS
Registra as obrigações junto ao governo estadual, referentes às 
taxas diversas,, que passaram pela execução do orçamento

Credor

2.1.4.2.1.02.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
que não passaram pela execução do orçamento.

Credor
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2.1.4.2.2.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA 
OFSS

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual com vencimento até o termino do exercício 
seguinte. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Credor

2.1.4.2.2.01.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual do exercício - Intra OFSS.

Credor

2.1.4.2.2.01.13.00 IPVA A RECOLHER
Registra as obrigações relativas ao IPVA, que já passaram pela 
execução do orçamento - Intra OFSS.

Credor

2.1.4.2.2.01.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
que não passaram pela execução do orçamento - Inta OFSS.

Credor

2.1.4.2.2.02.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS ESTADOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual de exercícios anteriores - Intra OFSS.

Credor

2.1.4.2.2.02.13.00 IPVA A RECOLHER
Registra as obrigações relativas ao IPVA, que passaram pela 
execução do orçamento de exercícios anteriores - Intra OFSS.

Credor

2.1.4.2.2.02.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das obrigações fiscais 
não financeiras - Intra OFSS - de exercícios anteriores.

Credor

2.1.4.3.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM MUNICÍPIOS

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência municipal com vencimento até o termino do exercício 
seguinte.

Credor

67/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.4.3.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência municipal com vencimento até o termino do exercício 
seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Credor

2.1.4.3.1.01.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência municipal reconhecidas no exercício com vencimento 
até o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.4.3.1.01.01.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM 
MUNICÍPIOS FINANCirAS

Registra as obrigações junto aos governos municipaís que já 
passaram pelo orçamento.

Credor

2.1.4.3.1.01.22.00
TAXA DE VIABILIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO

Registra os valores das obrigações junto aos municípios referentes 
a Taxa de Viabilidade de Localização.

Credor

2.1.4.3.1.01.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
com Municípios que não passaram pelo orçamento.

Credor

2.1.4.3.1.02.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO COM OS MUNICÍPIOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência municipal reconhecidas em exercícios anteriores com 
vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.4.3.1.02.01.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM 
MUNICÍPIOS FINANCirAS

Registra as obrigações junto aos governos municipaís que já 
passaram pelo orçamento.

Credor

2.1.4.3.1.02.22.00
TAXA DE VIABILIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO

Registra os valores das obrigações junto aos municípios referentes 
a Taxa de Viabilidade de Localização referentes a exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.4.3.1.02.97.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das contribuições fiscais 
com Municípios que não passaram pelo orçamento.

Credor
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2.1.5.0.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A 
OUTROS ENTES

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas 
a serem repartidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Credor

2.1.5.0.5.00.00.00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A 
OUTROS ENTES INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas 
a serem repartidos aos 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.

Credor

2.1.5.0.5.01.00.00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A 
OUTROS ENTES DO EXERCÍCIO

Registra os valores arrecadados de impostos e outras receitas a 
serem repartidos aos Municípios reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.5.0.5.01.01.00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO 
COM OS MUNICÍPIOS- 
FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das obrigações com 
repartição com o ente Município, que já passaram pelo orçamento.

Credor

2.1.5.0.5.01.97.00
OOBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO 
COM OS MUNICÍPIOS NÃO 
FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das obrigações com 
repartição com o ente Município, que não passaram pelo 
orçamento.

Credor

2.1.5.0.5.02.00.00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO 
COM OS MUNICÍPIOS EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores arrecadados de impostos e outras receitas a 
serem repartidos aos Municípios reconhecidas em exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.5.0.5.02.01.00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO 
COM MUNICÍPIOS- FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das obrigações com 
repartição a Municípios, que passaram pela execução do 
orçamento.

Credor
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2.1.5.0.5.02.97.00
OBRIGAÇÕES COM REPARTIÇÃO 
COM MUNICÍPIOS NÃO 
FINANCEIRAS

Registra os valores exigíveis a curto prazo das obrigações com 
repartição a Municípios, que não passaram pela execução do 
orçamento.

Credor

2.1.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A CURTO PRAZO
Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo 
provável até o termino do exercício seguinte.

Credor

2.1.7.1.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
TRABALHISTAS A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com prazo 
provável até o termino do exercício seguinte.

Credor

2.1.7.1.1.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com prazo 
provável até o termino do exercício seguinte. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.7.1.1.01.00.00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES 
TRABALHISTAS

Registra os valores das provisões constituidas visando o pagamento 
de indenizações trabalhistas.

Credor

2.1.7.1.1.02.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
DISSíDIOS COLETIVOS

Registra os valores das provisões constituidas visando o pagamento 
de dissidios coletivos.

Credor

2.1.7.3.0.00.00.00
PROVISÕES PARA RISCOS 
FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados ao pagamento de autuações fiscais, com prazo 
provável até o termino do exercício seguinte.

Credor
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2.1.7.3.1.00.00.00
PROVISÕES PARA RISCOS 
FISCAIS A CURTO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados ao pagamento de autuações fiscais, com prazo 
provável até o termino do exercício seguinte. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.7.3.1.01.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
REFERENTES A AUTOS DE 
INFRAÇÃO

Compreende os valores das provisões para pagamento de autos de 
infração ja lavrados e que se encontram na esfera administrativa.

Credor

2.1.7.3.1.01.01.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
AUTOS DE INFRAÇÃO NAO 
RECORRIDOS

Registra os valores das provisões para pagamento de autos de 
infração ja lavrados, para os quais a unidade ainda nao apresentou 
recurso administrativo.

Credor

2.1.7.3.1.01.02.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
AUTOS DE INFRAÇÃO 
RECORRIDOS

Registra os valores das provisões para pagamento de autos de 
infração ja lavrados, para os quais a unidade apresentou recurso 
administrativo.

Credor

2.1.7.3.1.02.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
DE AUTUAÇÕES FISCAIS - 
ESFERA JUDICIAL

Compreende os valores das provisões para pagamento de 
autuações fiscais que ja se encontram na esfera judicial.

Credor

2.1.7.3.1.02.01.00

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA 
ESFERA JUDICIAL NAO 
RECORRIDAS

Registra os valores das provisões para pagamento de autuações 
fiscais que se encontram na esfera judicial e que nao estao em fase 
recursal.

Credor

2.1.7.3.1.02.02.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA 
ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS

Registra os valores das provisões para pagamento de autuações 
fiscais que se encontram na esfera judicial em fase recursal.

Credor
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2.1.7.4.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS 
A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e 
clientes, com prazo provável até o termino do exercício seguinte.

Credor

2.1.7.4.1.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS CíVEIS 
A CURTO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e 
clientes, com prazo provável até o termino do exercício seguinte. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.1.7.4.1.01.00.00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES 
CIVEIS

Registra os valores das provisões constituidas para o pagamento de 
indenizações civeis.

Credor

2.1.7.4.1.02.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
SEGUROS - SINISTROS A 
LÍQUIDAR

Registra os valores das provisões para pagamento de seguros 
referentes a sinistros a líquidar.

Credor

2.1.7.4.1.03.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
SEGUROS - SINISTROS 
CIENTIFICADOS

Registra os valores das provisões para pagamento de seguros 
referentes a sinistros ja cientificados.

Credor

2.1.7.4.1.04.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
SEGUROS - SINISTROS NAO 
CIENTIFICADOS

Registra os valores das provisões para pagamento de seguros, 
referentes a sinistros nao cientificados.

Credor

72/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.7.5.0.00.00.00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 
CREDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos 
no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos 
com outros entes da federação. na arrecadação, esta provisão será 
revertida em conta específica de passivo.

Credor

2.1.7.5.5.00.00.00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 
CREDITOS A CURTO PRAZO 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

comp os passivos de prazo ou de val incertos relac aos créd tribut e 
não trib reconhec no lançto por parte do agente arrec, a serem 
repart com out entes da fed. na arrec, esta prov será revert em 
conta de passivo ref a obrig de repart a outros entes. comp os 
saldos que serão excluídos nos demonst cons do OFSS de entes 
púb dist, result das trans entre o ente e um Município. na arrec será 
revert em conta de passivo.

Credor

2.1.7.6.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS 
DE PPP A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos riscos de demanda, construção, disponibilidade ou 
outros riscos decorrentes de contratos de PPP.

Credor

2.1.7.6.1.00.00.00

PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS 
DE PPP A CURTO PRAZO -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos relac aos 
riscos de demanda, construção, disponibilidade ou outros riscos 
decorrentes de contratos de PPP. Compreende os valores de 
operações efetuadas entre uma unidade pertencente ao Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) com pessoa ou unidade que 
não pertença ao OFSS de ente público, alem dos demais fatos que 
não compreendem transações entre partes.

Credor
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2.1.7.6.1.01.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS 
DE PPP - CURTO PRAZO

Registra os valores dos passivos de prazo ou de valores incertos 
relac aos riscos de demanda, construção, disponibilidade ou outros 
riscos decorrentes de contratos de PPP.

Credor

2.1.7.9.0.00.00.00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO 
PRAZO

Compreende os demais passivos de prazo ou de valor incertos, com 
prazo provável até o termino do exercício seguinte, não 
classificadas anteriormente neste Plano de Contas.

Credor

2.1.7.9.1.00.00.00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO 
PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

Compreende os demais passivos de prazo ou de valor incertos, com 
prazo provável até o termino do exercício seguinte, não 
classificadas anteriormente neste Plano de Contas. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.7.9.1.01.00.00 PROVISÃO PARA GARANTIAS Registra os valores das provisões destinadas a cobrir despesas com 
a prestação de garantia relativas a produtos vendidos.

Credor

2.1.7.9.1.02.00.00
PROVISÃO PARA 
REESTRUTURAÇÃO

Registra os valores das provisões destinadas a cobrir obrigações 
oriundas da venda ou extinção de uma linhá de negocios, 
fechámento de fabricas ou locais de negocios, mudancas na 
estrutura da administração e reorganizações com efeito relevante 
na natureza

Credor

2.1.7.9.1.99.00.00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO 
PRAZO

Registra os valores das provisões nao classificaveis nas demais 
contas deste Plano de Contas.

Credor
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2.1.8.0.0.00.00.00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não 
inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento até o termino 
do exercício seguinte, inclusive os precatórios decorrentes dessas 
obrigações, com vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.1.8.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Compreende as antecipações recebidas por operações de 
fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a 
devolução da quantia recebida, caso a operação não ocorra.

Credor

2.1.8.1.1.00.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as antecipações recebidas por operações de 
fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a 
devolução da quantia recebida, caso a operação não ocorra. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.8.2.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS

Compreende os valores exigíveis até o termino do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros

Credor

2.1.8.2.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores exigíveis até o termino do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor
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2.1.8.2.1.01.00.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS DO EXERCÍCIO

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros. Compreende os 
valores de operações efetuadas entre uma unidade pertencente ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) com pessoa ou 
unidade.

Credor

2.1.8.2.1.01.01.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS FINANCEIRAS

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros que já passaram pela 
execução do orçamento

Credor

2.1.8.2.1.01.97.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS NÃO FINANCEIRAS

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros que ainda não 
passaram pea execução do orçamento

Credor

2.1.8.2.1.02.00.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros em exercícios 
anteriores. Compreende os valores de operações efetuadas entre 
uma unidade pertencente ao Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS)

Credor

2.1.8.2.1.02.01.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS FINANCEIRAS

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros em exercícios 
anteriores, que já passaram pela execução do orçamento

Credor

2.1.8.2.1.02.97.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS NÃO FINANCEIRAS

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros em exercícios 
anteriores, que ainda não passaram pela execução do orçamento

Credor
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2.1.8.3.0.00.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais não são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes a propriedade, não 
havendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado.

Credor

2.1.8.3.1.00.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais não são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes a propriedade, não 
havendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.1.8.3.1.01.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR DO EXERCÍCIO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.3.1.01.01.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor
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2.1.8.3.1.01.97.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR NÃO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.3.1.02.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR DE EXERCÍCIO 
ANTERIORES

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas em exercício anteriores.

Credor

2.1.8.3.1.02.01.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas em exercício anteriores.

Credor

2.1.8.3.1.02.97.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL 
A PAGAR NÃO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas em exercício anteriores.

Credor

2.1.8.4.0.00.00.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO 
PRAZO

Compreende os títulos emitidos pela entidade que conferirão aos 
seus titulares direito de credito contra ela, nas condições constantes 
da escritura de emissão do titulo, com vencimento até o termino do 
exercício seguinte

Credor
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2.1.8.4.1.00.00.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO 
PRAZO-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os títulos emitidos pela entidade que conferirão aos 
seus titulares direito de credito contra ela, nas condições constantes 
da escritura de emissão do titulo, com vencimento até o termino do 
exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados .

Credor

2.1.8.4.1.01.00.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DA DÍVIDA A CURTO 
PRAZO DO EXERCÍCIO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.4.1.01.01.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DA DÍVIDA A CURTO 
PRAZO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.4.1.01.97.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DA DÍVIDA A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.4.1.02.00.00

DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DA DÍVIDA A CURTO 
PRAZO DE EXERCÍCIO 
ANTERIORES

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas em exercício anteriores.

Credor
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2.1.8.4.1.02.01.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DA DÍVIDA A CURTO 
PRAZO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.4.1.02.97.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DA DÍVIDA A CURTO 
PRAZO NÃO FINANCEIRO

Compreende as obrigações a curto prazo referentes a 
arrendamentos mercantis, nos quais nao são transferidos ao 
arrendador os riscos e benefícios inerentes à propriedade, nao 
hávendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado 
reconhecidas no exercício.

Credor

2.1.8.4.1.96.00.00
ÁGIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de ágio na emissão de debentures, que são os 
valores recebidos que supera o de resgate desses títulos na data do 
próprio recebimento ou do valor formalmente atribuído as 
debentures.

Credor

2.1.8.4.1.98.00.00
(-) DESÁGIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de deságio na emissão de debentures, que são 
os valores recebidos inferiores ao valor de resgate desses títulos na 
data do próprio recebimento ou do valor formalmente atribuído as 
debentures.

Devedor

2.1.8.4.1.99.00.00
(-) CUSTO DA TRANSAÇÃO A 
AMORTIZAR

Registra os custos da transação a amortizar, que são apenas os 
custos incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias 
exclusivamente à consecução da transação. por exemplo: taxas e 
comissões. entretanto, nao incluem despesas financeiras, custos 
internos adm/custo carregamento

Devedor
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2.1.8.5.0.00.00.00
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE 
CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR

Compreende os dividendos aprovados pela assembleia geral a 
serem pagos aos acionistas e os valores a serem pagos a título de 
remuneração do capital próprio.

Credor

2.1.8.5.1.00.00.00
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE 
CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR- 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende/Registra os dividendos aprovados pela assembleia 
geral a serem pagos aos acionistas e os valores a serem pagos a 
título de remuneração do capital próprio. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

2.1.8.6.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP - CURTO 
PRAZO

Compreende os passivos decorrentes dos contratos de Parceria 
Público Privada - PPP de Curto Prazo. Deve abranger tanto a 
contraprestação referente à incorporação dos ativos quanto à 
referente à prestação dos serviços objeto do contrato, incluindo a 
parcela variável condicionada à qualidade do serviço.

Credor
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2.1.8.6.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP- CURTO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos decorrentes dos contratos de Parceria 
Público Privada - PPP de Curto Prazo - Consolidação. Deve 
abranger tanto a contraprestação referente à incorporação dos 
ativos quanto à referente à prestação dos serviços objeto do 
contrato, incluindo a parcela variável condicionada à qualidade do 
serviço. Compreende os valores de operações efetuadas entre uma 
unidade pertencente ao orçamento fiscal e da seguridade social 
(OFSS) com pessoa ou unidade que não pertença ao OFSS de ente 
público, alem dos demais fatos que não compreendem transações 
entre partes.

Credor

2.1.8.6.1.01.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP (F)

Compreende o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes 
dos ativos constituídos por meio de Parcerias Público Privadas 
contabilizados na Sociedade de Propósito Específico incorporados 
ao Patrimônio do Estado.

Credor

2.1.8.6.1.01.01.00
OBRIGAÇÕES DEC. ATIVOS 
CONSTIT P/ SPE - (F)

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes dos 
ativos constituídos por meio de Parcerias Público Privadas 
contabilizados na Sociedade de Propósito Específico e 
incorporados ao Patrimônio do Estado.

Credor

2.1.8.6.1.01.02.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
BAIXA DE PROVISÃO DE RISCOS 
DE CONTRATOS DE PPP - (F)

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo decorrentes Baixa 
de Provisão de Riscos previstos nos Contratos de PPp quando da 
concretização destes riscos no Curto Prazo.

Credor
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2.1.8.6.1.01.97.00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO - NÃO FINANCEIRO- DO 
EXERCICIO

Compreende os valores das demais obrigações liquidadas e ainda 
não pagos no decorrer do exercício, de curto prazo, não financeiras.

Credor

2.1.8.6.1.01.97.01

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE 
- PPP (P) - NÃO FINANCEIRO-DO 
EXERCICIO

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo - Não Financeiras - 
decorrentes dos ativos constituídos por meio de Parcerias Público 
Privadas contabilizados na Sociedade de Propósito Específico e 
incorporados ao Patrimônio do Estado- do exercício.

Credor

2.1.8.6.1.01.97.02

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
BAIXA DE PROVISÃO DE RISCOS 
DE CONTRATOS DE PPP (P) - NÃO 
FINANCEIRO-DO EXERCICIO

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo - Não Financeiras - 
do exercício, decorrentes da Baixa da Provisão de Riscos previstas 
no Contrato de PPP e constituídas, quando da sua realização.

Credor

2.1.8.6.1.02.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP (F)-
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende o valor das Obrigações de Curto Prazo, de Exercícios 
Anteriores, decorrentes dos ativos constituídos por meio de 
Parcerias Público Privadas contabilizados na Sociedade de 
Propósito Específico incorporados ao Patrimônio do Estado.

Credor

2.1.8.6.1.02.01.00
OBRIGAÇÕES DEC. ATIVOS 
CONSTIT P/ SPE - (F) - 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo, financeiras, de 
exercícios anteriores, decorrentes dos ativos constituídos por meio 
de Parcerias Público Privadas contabilizados na Sociedade de 
Propósito Específico e incorporados ao Patrimônio do Estado.

Credor
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2.1.8.6.1.02.02.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
BAIXA DE PROVISÃO DE RISCOS 
DE CONTRATOS DE PPP - (F)

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo, financeiras, de 
exercícios anteriores, decorrentes da Baixa de Provisão de Riscos 
previstos no Contrato da PPP, constituídas, quando da sua 
realização.

Credor

2.1.8.6.1.02.97.00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO - NÃO FINANCEIRO-
EXERCICIO ANTERIORES

Compreende o valor das demais obrigações de PPP, de exercícios 
anteriores, não financeiras.

Credor

2.1.8.6.1.02.97.01

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE 
- PPP (P) - NÃO FINANCEIRO - 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor das obrigações a curto prazo de exercícios 
anteriores, decorrentes de ativos constituídos pela SPE(PPP) ainda 
não pagos no decorrer do exercício, não financeiro.

Credor

2.1.8.6.1.02.97.02

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
BAIXA DE PROVISÃO DE RISCOS 
DE CONTRATOS DE PPP (P)-NÃO 
FINANCEIRO-EXERC ANTERIORES

Registra o valor das Obrigações de Curto Prazo, não financeiras, de 
exercícios anteriores, decorrentes da Baixa de Provisão de Riscos 
previstos no Contrato da PPP, constituídas, quando da sua 
realização.

Credor

2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS
Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, 
quando a entidade do setor público for fiel depositaria, 
independentemente do prazo de exigibilidade

Credor

2.1.8.8.1.00.00.00
VALORES RESTITUÍVEIS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, 
quando a entidade do setor público for fiel depositaria, 
independentemente do prazo de exigibilidade. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do orçamento

Credor
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2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES

Compreende os valores entregues em confiança ou em 
consignações, geralmente retidos em folhas de pagamento de 
empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a 
compras de bens e serviços.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.00 CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO

Compreende os valores entregues em confiança ou em 
consignações, geralmente retidos em folhas de pagamento de 
empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a 
compras de bens e serviços, retidas no exercício vigente.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.01 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.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.02 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.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.03 IRRF / FEDERAL

Registra os valores referentes as retencoes na fonte do imposto 
sobre a renda, efetuadas pelas Empresas do Estado, relativas as 
importancias pagas a terceiros ou creditadas a empregados, sobre 
as quais incida o referido imposto.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.04 ISS
Compreende o somatório dos valores de ISS retido na fonte dos 
prestadores de serviço.

Credor
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2.1.8.8.1.01.01.05 FUNPREV
Compreende o somatório dos valores das retenções da folha de 
pagamento efetuadas para o FUNPREV.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.06 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).

Credor

2.1.8.8.1.01.01.07 BAPREV
Compreende o somatório dos valores das retenções efetuadas da 
folha de pagamento para o BAPREV.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.08 FUNSERV Compreende o somatório dos valores das retenções efetuadas pelo 
Estado da folha de pagamento para custeio do PLANSERV.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.09 COFINS
Compreende o somatório dos valores retidos pelo Estado referentes 
a COFINS.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.10 PIS
Compreende o somatório dos valores retidos pelo Estado referentes 
ao PIS.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.11 CSLL
Compreende o somatório das retenções efetuadas referentes a 
CSLL.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.12 PREVBAHIA/PREVNORDESTE Compreende o somatório dos valores das retenções efetuadas pelo 
Estado da folha de pagamento para custeio do PREVBAHIA.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.13
RETENÇÃO POR DECISÃO 
JUDICIAL

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos a 
empregados, a servidores ou a credores do Estado por 
determinação em sentença judicial, do exercício.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.14 DESCONTOS OBTIDOS Compreende o somatórios dos valores dos Descontos Obtidos. Credor

86/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.8.8.1.01.01.15 MULTAS
Compreende o somatórios dos valores retidos referentes às Multas.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.16
PROVISÃO DE ENCARGOS 
TRABALHISTAS - LEI ANTICALOTE

Registra os valores das retenções realizadas nas faturas de 
contratos de terceirização para garantia de pagamento dos 
encargos trabalhistas devido pelas empresas prestadoras de 
serviços terceirizados aos seus empregados, conforme obriga a Lei 
Anticalote - Lei 12.949, de 14 de fevereiro de 2014.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.17
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

2.1.8.8.1.01.01.18
EMPRÉSTIMOS - CONSIGNADOS 
JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE 
SAUDE-FNS

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos a 
empresas credenciadas ao SUS, referente a empréstimos 
consignados junto ao Fundo Nacional de Saúde

Credor

2.1.8.8.1.01.01.19 GLOSAS DE AUDITORIA
Registra os valores das Glosas de Auditoria realizadas nas faturas 
de despesas que não se enquadrem nas glosas estabelecidas pela 
Lei Anti - Calote - 12.949 de 14.02.2015.

Credor

2.1.8.8.1.01.01.20
SALÁRIO FAMÍLIA, MATERNIDADE 
E AUXÍLIO NATALIDADE-DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores das retenções das antecipações efetuadas na 
folha de pagamento para o Salário Família, Maternidade e Auxílio 
Natalidade, no exercício.

Credor

87/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.8.8.1.01.01.99 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.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Compreende os valores entregues em confiança ou em 
consignações, geralmente retidos em folhas de pagamento de 
empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a 
compras de bens e serviços, retidas em exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.01 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, de exercícios anteriores, que já passaram 
pela execução do orçamento.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.02 IRRF/ESTADO

Registra os valores referentes as retenções na fonte do imposto 
sobre a renda, efetuados pelos Órgãos do Estado de exercícios 
anteriores, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas 
a servidores públicos ou empregados, sobre as quais incida o 
referido imposto.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.03 IRRF / FEDERAL
Registra os valores referentes as retenções na fonte do imposto 
sobre a renda, efetuadas pelas Empresas do Estado em exercícios 
anteriores, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas 
a empregados, sobre as quais incida o referido imposto.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.04 ISS
Compreende o somatório dos valores de ISS, de exercícios 
anteriores, retido na fonte dos prestadores de serviço.

Credor
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2.1.8.8.1.01.02.05 FUNPREV Compreende o somatório dos valores das retenções da folha de 
pagamento efetuadas para o FUNPREV em exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.06 INSS
Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos de 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
ou de serviços de terceiros, de exercícios anteriores, a serem 
recolhidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Credor

2.1.8.8.1.01.02.07 BAPREV Compreende o somatório dos valores das retenções efetuadas da 
folha de pagamento para o BAPREV em exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.08 FUNSERV
Compreende o somatório dos valores das retenções efetuadas pelo 
Estado da folha de pagamento, em exercícios anteriores, para 
custeio do PLANSERV.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.09 COFINS
Compreende o somatório dos valores retidos pelo Estado, de 
exercícios anteriores, referentes a COFINS.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.10 PIS
Compreende o somatório dos valores retidos pelo Estado, de 
exercícios anteriores, referentes ao PIS.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.11 CSLL
Compreende o somatório das retenções efetuadas, de exercícios 
anteriores, referentes a CSLL.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.12 PREVBAHIA/PREVNORDESTE
Compreende o somatório dos valores das retenções efetuadas pelo 
Estado da folha de pagamento, em exercícios anteriores, para 
custeio do PREVBAHIA

Credor
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2.1.8.8.1.01.02.13
RETENÇÃO POR DECISÃO 
JUDICIAL

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos a 
empregados, servidores, ou a credores do Estado por determinação 
judicial, referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.14 DESCONTOS OBTIDOS
Compreende o somatórios dos valores dos Descontos Obtidos, de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.15 MULTAS
Compreende o somatórios dos valores retidos referentes às Multas, 
de exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.16
PROVISÃO DE ENCARGOS 
TRABALHISTAS - LEI ANTICALOTE - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores das retenções realizadas nas faturas de 
contratos de terceirização para garantia de pagamento dos 
encargos trabalhistas devido pelas empresas prestadoras de 
serviços terceirizados aos seus empregados, conforme obriga a Lei 
Anticalote - Lei 12.949, de 14 de fevereiro de 2014, referentes a 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.17
GLOSAS VALORES NOTAS 
FISCAIS - LEI ANTICALOTE - 
EXERC ANTERIORES

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, 
de exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.18
EMPRÉSTIMOS - CONSIGNADOS 
JUNTO AO FUNDO NAC. SAUDE - 
EXERC. ANTERIORES

Registra os valores das retenções procedidas em pagamentos a 
empresas credenciadas ao SUS, referentes a empréstimos 
consignados junto ao Fundo Nacional de Saúde - Exercícios 
Anteriores.

Credor
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2.1.8.8.1.01.02.19
GLOSAS DE AUDITORIA - EXERC 
ANTERIORES

Registra os valores das Glosas de Auditoria realizadas nas faturas 
de despesas que não se enquadrem nas glosas estabelecidas pela 
Lei Anti - Calote - 12.949 de 14.02.2015 - Exercícios Anteriores

Credor

2.1.8.8.1.01.02.20
SALÁRIO FAMÍLIA, MATERNIDADE 
E AUXÍLIO NATALIDADE-
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores das registrar as retenções das antecipações 
efetuadas na folha de pagamento para o Salário Família, 
Maternidade e Auxílio Natalidade, em exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.21
REEMBOLSO DE ASSISTENCIA 
MÉDICA

Registra os valores das registrar as retenções efetuadas pelas 
Empresas do Estado em exercícios anteriores para Reembolso de 
Assistência Médica, em exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.8.1.01.02.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS
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, de exercícios 
anteriores, que já passaram pela execução do orçamento.

Credor

2.1.8.8.1.03.00.00 DEPÓSITOS
Registra os valores de obrigações, decorrentes de depósitos 
recebidos de terceiros

Credor

2.1.8.8.1.03.01.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Registra os valores das obrigações exigíveis contraídas com o 
recebimento de depósitos e/ou cauções vinculados a contratos ou a 
convenções, para garantias de operações específicas.

Credor

2.1.8.8.1.03.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS

Registra os valores relativos as obrigações contraídas por depósitos 
efetuados a favor da entidade destinados ao exercício de direito de 
recurso junto a justiça e encontrados vinculados em contas 
bancárias.

Credor
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2.1.8.8.1.03.03.00
DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO 
DE RECURSOS

Registra os valores das obrigações exigíveis contraídas com o 
recebimento de depósitos para interposição de recursos 
administrativos.

Credor

2.1.8.8.1.03.04.00 FIANÇAS
Registra o valor recebido a título de fiança a restituir, para garantias 
de operações específicas.

Credor

2.1.8.8.1.03.05.00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS 
DO PIS/PASEP

Registra os valores de obrigações decorrentes de depósitos 
recebidos para pagamento de rendimentos do PIS/PASEP.

Credor

2.1.8.8.1.03.06.00
DEPÓSITO DE LEILÃO DE 
MERCADORIA APREENDIDA

Registra os valores relativos aos depósitos de terceiros referente a 
leilão de mercadorias apreendidas.credores.

Credor

2.1.8.8.1.03.07.00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO 
FUNDEB Registra os valores retidos para posterior aporte ao FUNDEB.

Credor

2.1.8.8.1.03.08.00
RETENÇÃO LEILÃO DE 
MERCADORIA APREENDIDA

Registra os valores retidos de leiões de mercadorias apreendidas 
para cobertura das despesas do processo licitatório.

Credor

2.1.8.8.1.03.09.00
CREDORES DIVERSOS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES (NOB 
DEVOLVIDA)

Registra os valores relativos aos depósitos de credores diversos 
referentes a NOB devolvida.

Credor

2.1.8.8.1.03.10.00 PROCESSO DE RESTITUIÇÕES
Registra os valores relativos as restituições de recebimentos a 
maior ou indevido mediante processo.

Credor

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

Credor

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

Credor

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

Credor
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2.1.8.8.1.03.12.00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE 
CONVÊNIO/ Outros Ajustes

Registra os valores relativos a obrigações com a devolução de 
saldo de convênio/ Outros Ajustes não aplicados.

Credor

2.1.8.8.1.03.13.00
PAGAMENTOS DA FOLHA - 
CENTRALIZAÇÃO NO TESOURO

Registra o valor das obrigações referentes a folha de pagamento no 
Tesouro para o pagamento centralizado.

Credor

2.1.8.8.1.03.14.00
PAGAMENTOS DE 
CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA - 
CENTRALIZAÇÃO NO TESOURO

Registra o valor das obrigações com os pagamentos de 
consignatárias da folha de pessoal centralizado no Tesouro.

Credor

2.1.8.8.1.03.15.00

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

Registra o valor das obrigações resultantes de operações derivadas 
de saques para concessão/obtenção de empréstimos na conta 
única.

Credor

2.1.8.8.1.03.20.00
CONSIGNATÁRIAS DE RP NÃO 
PROCESSADOS

Registra os valores das retenções de Restos a Pagar não 
Processados migrados do SICOF, com objetivo de viabilizar o 
pagamento no exercício de 2013.

Credor

2.1.8.8.1.03.21.00
PROCESSO DE RESTITUIÇÕES - 
RSS

Registra os valores relativos as restituições de recebimento a maior 
ou em duplicidade por meio de Receita Integrada - RSS

Credor

2.1.8.8.1.03.24.00
PAGAMENTO DA FOLHA -
ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES - 
CENTRALIZADO NO TESOURO

Registrar os valores referentes aos encargos patronais recebidos 
das UO no pagamento centralizado da folha.

Credor

2.1.8.8.1.03.25.00 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
Registra os valores referentes a devolução de diárias não utilizadas

Credor

2.1.8.8.1.03.26.00 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
Registra os valores referentes a saldos de adiantamentos 
concedidos e não utilizados.

Credor

2.1.8.8.1.03.27.00 DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS Registra os valores referentes a devolução de vencimentos Credor
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2.1.8.8.1.03.29.00
DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTO DE 
SERVIDOR CEDIDO

Registra os valores das obrigações associadas a despesa com 
servidores estaduais cedidos para outras esferas de governo ou a 
empresas estatais não dependentes que optaram pela remuneração 
do cargo efetivo.

Credor

2.1.8.8.1.03.30.00
DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 
ESTADUAL 42/2015

Registra os valores dos Depósitos Judiciais - LC Estadual Número 
42/2015.

Credor

2.1.8.8.1.03.31.00
DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 
FEDERAL 151/2015

Registra os valores dos Depósitos Judiciais conforme Lei 
Complementar Federal Número 151/2015.

Credor

2.1.8.8.1.03.32.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS
Registra os valores da parcela dos Depósitos Judiciais que compõe 
o Fundo de Reserva.

Credor

2.1.8.8.1.03.33.00
VALORES A PAGAR POR NEX A 
REGULARIZAR PELAS DIVERSAS 
UO

Registra o valor a pagar solicitado pelas diversas Unidades 
Orçamentária, para pagamento pelo Tesouro por NEX e posterior 
regularização da NOB pelas diversas UO solicitantes.

Credor

2.1.8.8.1.03.34.00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO 
FUNDEB - NOVA ROTINA

Registra os valores retidos para posterior aporte ao FUNDEB, a 
partir da implantação da nova rotina.

Credor

2.1.8.8.1.03.90.00
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA, 
ART 9º DA LEI COMPLEMENTAR 
43/2017

Registra os valores arrecadados de honorários de sucumbência 
que, conforme § 3º do Art. 9º da Lei Complementar 47/2017, devem 
ser registrados extraorçamentariamente no FMPGE, para 
pagamentos aos procuradores.

Credor

2.1.8.8.1.03.93.00 OUTRAS DEVOLUÇÕES Registra valores referentes a outras devoluções Credor

2.1.8.8.1.03.94.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO
Registrar os valores de restituição de convênios concedidos, 
depositados pelos convenentes, para os Órgãos e entidades do 
Estado concedentes dos respectivos convênios.

Credor
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2.1.8.8.1.03.95.00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 
CONCEDIDOS - CONTROLE POR 
INSTRUMENTO

Registrar os valores restituídos pelos convenentes transferidos da 
conta 2.1.8.8.1.03.94.00 para fazer controle por número de 
instrumento e código do credor e permitir a baixa por meio do PCT.

Credor

2.1.8.8.1.03.96.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS Registrar os valores restituíveis recebidos pelos orgãos do Estados, 
a exemplo de taxas recebidas pelos órgãos do Poder Judiciário.

Credor

2.1.8.8.1.03.97.00 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS
Registrar os valores recebidos a título de devolução de pagamentos 
como diárias, adiantamentos, vencimentos, convênios dentre 
outros.

Credor

2.1.8.8.1.03.99.00 OUTROS DEPÓSITOS
Registra os valores relativos aos depósitos de terceiros de diversas 
origens, inclusive desconhecidas, não reclamados ou abandonados 
pelos credores.

Credor

2.1.8.8.3.00.00.00
VALORES RESTITUÍVEIS INTER 
OFSS - UNIÃO Registra os Valores retidos para posterior restituição - Intra OFSS

Credor

2.1.8.8.3.03.00.00 DEPÓSITOS
Registra os valores retidos para posterior restituição referentes a 
depósitos - INTRA OFSS

Credor

2.1.8.8.3.03.07.00
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO 
FUNDEB Registra os valores retidos para posterior aporte ao FUNDEB

Credor

2.1.8.9.0.00.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos 
específicos deste Plano de Contas, com vencimento até o termino 
do exercício seguinte.

Credor
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2.1.8.9.1.00.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos 
específicos deste Plano de Contas, com vencimento até o termino 
do exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.1.8.9.1.01.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DO EXERCÍCIO

Registra o valor das obrigações com outras obrigações a curto 
prazo não classificadas nos itens anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.01.01.00 DÁRIAS A PAGAR
Registra o valor das obrigações com diárias liquidadas e ainda não 
pagas no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.01.02.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A 
PAGAR

Registra o valor das obrigações com suprimento de fundos 
liquidados e ainda não pagos no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.01.03.00
OBRIGAÇÕES - SEGURO URBIS -
CURTO PRAZO

Registra o valor das obrigações com seguro URBIS liquidados e 
ainda não pagos no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.01.04.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A 
COMPROVAR

Compreende os valores das transferências recebidas de terceiros 
(União, Estados, DF, Municípios, entidades privadas, consórcios 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, etc), referente a despesas 
liquidadas no exercício, e que dependem de comprovação.

Credor

2.1.8.9.1.01.05.00
CONVÊNIOS RECEBIDOS A 
COMPROVAR

Compreende os valores das transferências recebidas de terceiros 
(União, Estados, DF, Municípios, entidades privadas, consórcios 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, etc), referente convênios 
recebidos e dependente de comprovação

Credor

2.1.8.9.1.01.07.00
RECEITA A REGULARIZAR SEM 
DAC Registra os valores registrados por AVR sem DAC.

Credor

2.1.8.9.1.01.08.00
RECEITA A REGULARIZAR SEM 
AVR Registra os valores registrados por DAC sem AVR

Credor
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2.1.8.9.1.01.09.00
URBIS - TRIBUTOS FEDERAIS - 
CURTO PRAZO

Registra o valor das obrigações com tributos federais - URBIS 
liquidados e ainda não pagos no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.01.10.00
URV SERVIDORES PODER 
JUDICIÁRIO - CURTO PRAZO

Registra o valor das obrigações referentes a URV devida aos 
servidores do Judiciário liquidados e ainda não pagos no decorrer 
do exercício..

Credor

2.1.8.9.1.01.11.00
RENDIMENTOS PRECATÓRIOS A 
CLASSIFICAR - NÁO FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações referentes a rendimentos da 
aplicação dos recursos disponibilizados ao TJ para o pagamento 
dos Precatórios.

Credor

2.1.8.9.1.01.14.00
CONSÓRCIOS A PAGAR - DO 
EXERCÍCIO

Compreende as obrigações a pagar junto a consórcios públicos do 
exercício.

Credor

2.1.8.9.1.01.14.01
CONSÓRCIOS A PAGAR - 
FINANCEIRO

Registra as obrigações a pagar junto a consórcios públicos do 
exercício - financeiro. Obs: Esta conta não transfere na carga saldo 
para a conta de exercícios anteriores, porém tem que está 
cadastrada a de exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.01.14.97
CONSÓRCIOS A PAGAR - NÃO 
FINANCEIRO

Registra as obrigações a pagar junto a consórcios públicos do 
exercício - não financeiro. Obs: Esta conta não transfere na carga 
saldo para a conta de exercícios anteriores, porém tem que está 
cadastrada a de exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.01.15.00

OUTRAS OBRIGAÇÕES-CESSÃO 
DE DIREITO ¿ ROYALTIES ¿ 
CURTO PRAZO ¿ CONSOLIDAÇÃO 
(P)

Registra o valor das obrigações originadas da Cessão de Direitos 
referentes a antecipação de Royalties para o FUNPREV no Curto 
Prazo, CONSOLIDAÇÃO.

Credor

2.1.8.9.1.01.96.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS-
DIVERSOS BANCOS DO 
EXERCÍCIO

Registrar os valores referentes ao suprimento de fundos diversos 
Bancos do Exercício

Credor
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2.1.8.9.1.01.97.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DO EXERCÍCIO - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor de outras obrigações liquidadas e ainda não pagos 
no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.01.97.01
OBRIGAÇÕES -SEGURO URBIS -
CURTO PRAZO- NÃO FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações com Seguro URBIS liquidadas e 
ainda não pagos no decorrer do exercício (curto prazo), não 
financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.01.97.02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DO EXERCÍCIO - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor de outras obrigações liquidados e ainda não pagos 
no decorrer do exercício(curto prazo), não financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.01.97.03
URBIS - TRIBUTOS FEDERAIS - 
CURTO PRAZO - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações com tributos federais - URBIS 
liquidados e ainda não pagos no decorrer do exercício, não 
financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.01.97.04
URV SERVIDORES PODER 
JUDICIÁRIO - CURTO PRAZO - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações referentes a URV devida aos 
servidores do Judiciário liquidados e ainda não pagos no decorrer 
do exercício, não financeiro..

Credor

2.1.8.9.1.01.99.00
DIVERSAS OBRIGAÇÕES DE 
CURTO PRAZO

Registrar os valores referentes a obrigações de curto prazo não 
classificadas nas contas anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.02.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor das obrigações com outras obrigações a curto 
prazo não classificadas nos itens anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.02.01.00 DÁRIAS A PAGAR
Registra o valor das obrigações com diárias liquidadas e ainda não 
pagas no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.02.02.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A 
PAGAR

Registra o valor das obrigações com suprimento de fundos 
liquidados e ainda não pagos no decorrer do exercício.

Credor
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2.1.8.9.1.02.03.00
OBRIGAÇÕES - SEGURO URBIS - 
CURTO PRAZO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor das obrigações com Seguro URBIS de curto prazo 
referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.02.04.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
A COMPROVAR

Compreende os valores das transferências concedidas a terceiros 
(União, Estados, DF, Municípios, entidades privadas, consórcios 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, etc), referente a despesas 
liquidadas em exercícios anteriores, e que dependem de 
comprovação do terceiro.

Credor

2.1.8.9.1.02.05.00
CONVÊNIOS RECEBIDOS A 
COMPROVAR

Registra os valores das transferências recebidas de terceiros 
(União, Estados, DF, Municípios, entidades privadas, consórcios 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, etc), referente convênios 
recebidos e dependente de comprovação em exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.02.06.00 HONORÁRIOS A PAGAR
Registra o valor das obrigações com Honorários liquidados e ainda 
não pagas no decorrer do exercício.

Credor

2.1.8.9.1.02.07.00
RECEITA A REGULARIZAR SEM 
DAC Registra os valores registrados por AVR sem DAC.

Credor

2.1.8.9.1.02.08.00
RECEITA A REGULARIZAR SEM 
AVR

Registra os valores registrados por DAC sem AVR em exercícios 
anteriores

Credor

2.1.8.9.1.02.09.00
URBIS - TRIBUTOS FEDERAIS - 
CURTO PRAZO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor das obrigações com Tributos Federais - URBIS de 
curto prazo referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.02.10.00
URV SERVIDORES PODER 
JUDICIÁRIO - CURTO PRAZO - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra o valor das obrigações referentes a URV devida aos 
servidores do Judiciário - curto prazo referentes a exercícios 
anteriores.

Credor

99/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.1.8.9.1.02.14.00
CONSÓRCIOS A PAGAR - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende as obrigações a pagar junto a consórcios públicos de 
exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.1.02.14.01
CONSÓRCIOS A PAGAR - 
FINANCEIRO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra as obrigações a pagar junto a consórcios públicos de 
exercícios anteriores - financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.02.14.97
CONSÓRCIOS A PAGAR - NÃO 
FINANCEIRO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra as obrigações a pagar de exercícios anteriores junto a 
consórcios públicos - não financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.02.96.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS-
DIVERSOS BANCOS

Registrar os valores referentes ao suprimento de fundos diversos 
Bancos, utilizados no SCU, do BB, CEF e BNB.

Credor

2.1.8.9.1.02.97.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor das obrigações a curto prazo de exercícios 
anteriores ainda não pagos no decorrer do exercício, não financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.02.97.02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - NÃO FINANCEIRO

Registra o valor de outras obrigações de curto prazo, de exercícios 
anteriores, ainda não pagas no decorrer do exercício, não 
financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.02.97.04

URV SERVIDORES PODER 
JUDICIÁRIO - CURTO PRAZO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO 
FINANCEIRO

Registra o valor de outras obrigações de curto prazo, de exercícios 
anteriores, referentes a URV devida aos servidorese do Judiciário , 
não financeiro.

Credor

2.1.8.9.1.02.99.00
DIVERSAS OBRIGAÇÕES DE 
CURTO PRAZO - EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registrar os valores referentes a obrigações de curto prazo não 
classificadas nas contas anteriores referente a exercícios anteriores.

Credor
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2.1.8.9.2.00.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO - INTRA OFSS

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos 
específicos deste Plano de Contas, com vencimento até o termino 
do exercício seguinte. Compreende os saldos que serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.1.8.9.2.01.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DO EXERCÍCIO

Registra o valor das obrigações com outras obrigações a curto 
prazo não classificadas nos itens anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.01.01.00
OBRIGAÇÃO INTRA - 
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - 
PROHABIT - CURTO PRAZO

Registra os valores das obrigações intra OFSS originada no curto 
prazo, referentes a empréstimos concedidos - PROHABIT- do 
exercício.

Credor

2.1.8.9.2.01.02.00
OBRIGAÇÃO INTRA - JUROS - 
PROHABIT-CURTO PRAZO-DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores das obrigações intra OFSS no curto prazo, 
referentes a juros incidentes sobre empréstimos concedidos - 
PROHABIT.

Credor

2.1.8.9.2.01.03.00
OBRIGAÇÃO INTRA-SEGURO-
PROHABIT-CURTO PRAZO-DO 
EXERC

Registra os valores das obrigações intra OFSS no curto prazo 
incidentes sobre empréstimos concedidos - PROHABIT

Credor

2.1.8.9.2.01.04.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A 
COMPROVAR

Compreende os valores das transferências recebidas de terceiros 
(União, Estados, DF, Municípios, entidades privadas, consórcios 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, etc), e que dependem de 
comprovação.

Credor

2.1.8.9.2.01.05.00 RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR
Registra os valores das receitas próprias recebidas pelo tesouro e a 
repassar para os órgãos.

Credor

2.1.8.9.2.01.06.00
RECEITA DO TESOURO A 
REPASSAR

Registra os valores das receitas do tesouro recebidas pelo tesouro 
e consideradas como cotas para os órgãos.

Credor
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2.1.8.9.2.01.07.00
RECEITA A REGULARIZAR SEM 
DAC Registra os valores registrados por AVR sem DAC.

Credor

2.1.8.9.2.01.08.00
VALORES A LIBERAR COM 
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Registra os valores liberados pelo tesouro estaudal para pagamento 
da despesa orçamentária do exercício e para pagamento de dos 
restos a pagar de exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.01.09.00
SUPRIMENTO RECEBIDOS ENTRE 
FONTES DE RECURSOS

Registra o valor dos suprimentos realizados entre fonte de recuros, 
dentro da Conta Única do Estado, conforme necessidade do 
tesouro estaudal para pagamento da despesa orçamentária do 
exercício e para pagamento de dos restos a pagar de exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.01.11.00 RECEITA A REGULARIZAR - TJ
Registra os valores de Receitas arrecadadas no exercício e 
pendente de reguarização.

Credor

2.1.8.9.2.01.12.00
RECURSOS A REPASSAR AS 
UNIDADES PELO TESOURO - 
TAXAS

Registra os recursos referentes a taxas arrecadadas pelo tesouro a 
repassar para a Unidades Executoras (CONTA DO TESOURO).

Credor

2.1.8.9.2.01.13.00
RECURSOS A REPASSAR DO 
TESOURO - TAXAS 2012

Registra os recursos referentes a taxas arrecadadas pelo tesouro a 
repassar para a Unidades Executoras

Credor

2.1.8.9.2.01.14.00

OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO 
PRAZO CESSÃO DIREITOS 
ROYALTIES FUNPREV - INTRA 
OFSS (F)

Registra o valor das obrigações originadas da Cessão de Direitos 
referentes a antecipação de Royalties para o FUNPREV no Curto 
Prazo, INTRA OFSS.

Credor

2.1.8.9.2.01.16.00

VALORES A PAGAR DE 
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA 
INTEGRADA - SAÍDA POR 
CONVERSÃO

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

Credor
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2.1.8.9.2.01.99.00

CONTRAPARTIDA DE CONTAS DE 
RESTITUIÇÕES/RECLASSIFICAÇÃ
O DE RECEITA - SEGREGAÇÃO DE 
GRUPOS

Utilizada exclusivamente para segregar grupos de lançamentos de 
restituição e reclassificação de receita, sendo creditada e em 
seguida debitada.(saldo zero)

Credor

2.1.8.9.2.02.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra o valor das obrigações com outras obrigações a curto 
prazo não classificadas nos itens anteriores, de exercícios 
anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.02.04.00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
A COMPROVAR

Compreende os valores das transferências concedidas a terceiros 
(União, Estados, DF, Municípios, entidades privadas, consórcios 
públicos, pessoas físicas ou jurídicas, etc), referente a despesas de 
exercícios anteriores (ed. 92), e que dependem de comprovação 
pelo terceiro.

Credor

2.1.8.9.2.02.08.00
VALORES A LIBERAR COM 
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Registra os valores liberados pelo tesouro estadual para pagamento 
da despesa orçamentária e para pagamento de dos restos a pagar 
referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.02.09.00
SUPRIMENTO RECEBIDOS ENTRE 
FONTES DE RECURSOS

Registra os recursos referentes a taxas arrecadadas pelo tesouro a 
repassar para a Unidades Executoras (CONTA DO TESOURO) 
referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.02.11.00
RECEITA A REGULARIZAR - TJ - 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores de Receitas arrecadadas no exercício e 
pendente de regularização referentes a exercícios anteriores.

Credor

2.1.8.9.2.02.12.00
RECURSOS A REPASSAR AS 
UNIDADES PELO TESOURO - 
TAXAS-EX. ANTERIORES

Registra os recursos referentes a taxas arrecadadas pelo tesouro a 
repassar para a Unidades Executoras (CONTA DO TESOURO) 
referentes a exercícios anteriores..

Credor
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2.1.8.9.2.02.13.00
RECURSO A REPASSAR AS 
UNIDADES PELO TESOURO

Registra os recursos a repassar as Unidades Executoras pendentes 
de liberação pelo Tesouro.

Credor

2.1.8.9.2.88.00.00
OBRIGAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 
DE DR - FOLHA DE PESSOAL 
INTEGRADA

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

Credor

2.1.8.9.2.99.00.00
VALORES A REPASSAR -POR 
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA

Registra os recursos a repassar as Unidades Executoras por 
reclassificação de receita.

Credor

2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não 
atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no 
passivo circulante.

Credor

2.2.1.0.0.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A 
LONGO PRAZO

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, 
bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha 
direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, 
benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes 
destas.

Credor

2.2.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR

Compreende as obrigações a longo prazo referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem 
incorridos.

Credor

2.2.1.1.1.00.00.00
PESSOAL A PAGAR-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações a longo prazo referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem 
incorridos. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor
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2.2.1.1.1.02.00.00
PESSOAL A PAGAR DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, 
relativas a exercícios anteriores, que não passaram pela execução 
do orçamento.

Credor

2.2.1.1.1.03.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL
Compreende os valores de precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como a benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito.

Credor

2.2.1.1.1.03.01.00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - 
ALIMENTÍCIO

Registra os valores dos precatórios de obrigações referentes a 
salários ou remunerações, bem como dos benefícios aos quais o 
empregado ou servidor tenha direito.

Credor

2.2.1.2.0.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR

Compreende as obrigações a longo prazo referentes a proventos de 
aposentadoria, reformas ou pensões aos quais o aposentado, 
reformado ou pensionista tenha direito, quando pagos em data 
posterior a qual forem incorridos

Credor

2.2.1.2.1.00.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A 
PAGAR-CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações a longo prazo referentes a salários ou 
remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou 
servidor tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem 
incorridos. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.2.1.2.1.01.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
DO EXERCÍCIO

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas no exercício.

Credor

2.2.1.2.1.02.00.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra as obrigações referentes a proventos de aposentadoria, 
reformas ou pensões, incorridas em exercícios anteriores.

Credor
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2.2.1.3.0.00.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR

Compreende as obrigações a longo prazo relativas aos benefícios 
assistenciais administrados pela Previdência Social, quando pagos 
em data posterior a qual forem incorridos.

Credor

2.2.1.3.1.00.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR -CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações a longo prazo relativas aos benefícios 
assistenciais administrados pela Previdência Social, quando pagos 
em data posterior a qual forem incorridos. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
OFSS.

Credor

2.2.1.3.1.01.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR DO EXERCÍCIO

Registra as obrigações relativas aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social líquidados no exercício e 
ainda nao pagos.

Credor

2.2.1.3.1.02.00.00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A 
PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores relativos aos benefícios assistenciais 
administrados pela Previdência Social, de exercícios anteriores.

Credor

2.2.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Compreende as obrigações a longo prazo das unidades relativas a 
despesas incorridas e não pagas, em beneficio de seus servidores, 
empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo 
aquelas que se destinam ao financi da seguridade social de 
responsab do poder público e as demais contrib sociais.

Credor
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2.2.1.4.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende obrigações a longo prazo relativas a despesas 
incorridas e não pagas, em beneficio de seus servidores, 
empregados e familiares, compulsória ou não, incluindo aquelas 
que se destinam ao financiamento da seguridade social de 
responsabilidade do poder público e as demais contribuições 
sociais.

Credor

2.2.1.4.1.01.00.00 PARCELAMENTO DO FGTS

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas, que passaram pela 
execução do orçamento, referentes ao FGTS e que foram objeto de 
parcelamento.

Credor

2.2.1.4.1.09.00.00
PARCELAMENTO DE 
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 
LONGO PRAZO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de indenizações 
trabalhistas de empregados (CLT) que foram objeto de 
parcelamento, classificados como de longo prazo...

Credor

2.2.1.4.2.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-
INTRA OFSS

Compreende obrigações a longo prazo das unidades relativas a 
despesas incorridas e não pagas, em beneficio de seus servidores, 
empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo 
aquelas que se destinam ao financi da seguridade social de 
responsab do poder público e as demais contrib sociais.

Credor

2.2.1.4.3.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende obrigações de longo prazo relativas a despesas 
incorridas e não pagas, em beneficio de seus servidores, 
empregados e familiares, compulsória ou não, incluindo aquelas 
que se destinam ao financiamento da seguridade social de 
responsabilidade do poder público e as demais contribuições 
sociais.

Credor
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2.2.1.4.3.01.00.00
PARCELAMENTO DO INSS - 
FOLHA DE PESSOAL

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas com INSS, que 
passaram pela execução do orçamento e que foram objeto de 
parcelamento.

Credor

2.2.1.4.3.02.00.00 PARCELAMENTO DO PIS PASEP

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre a 
folha de pagamento referentes às despesas, que passaram pela 
execução do orçamento, referentes ao PIS PASEP e que foram 
objeto de parcelamento..

Credor

2.2.1.4.3.12.00.00
PARCELAMENTO DO INSS - 
FATURA

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre 
Faturas, referentes às despesas com INSS que passaram pela 
execução do orçamento e que foram objeto de parcelamento.

Credor

2.2.1.4.3.13.00.00
PARCELAMENTO DO 
PIS/COFINS/CSLL - LONGO PRAZO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar incidentes sobre o 
faturamento, referentes ao PIS/COFINS/CSLL e que foram objeto 
de parcelamento, classificados como de longo prazo.

Credor

2.2.1.4.4.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende obrig a ll.p. das unidades relativas a desp incorridas e 
n/pagas, em beneficio de seus servidores, empreg e familiares, 
compuls ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financi da 
seguridade social de responsab do poder público e as demais 
contrib sociais.

Credor

2.2.1.4.5.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende obrigações a l.p. das unidades relativas a desp 
incorridas e n/pagas, em beneficio de seus servidores, empreg e 
familiares, compuls ou não, incluindo as que se destinam ao financ 
da seguridade social de responsabilidade do poder público e as 
demais contribuições sociais.

Credor
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2.2.1.4.5.11.00.00
PARCELAMENTO DO ISS - LONGO 
PRAZO

Registra o valor dos encargos sociais a pagar de ISS incidentes 
sobre o pagamento de serviços a terceiros que foram objeto de 
parcelamento, no longo prazo.

Credor

2.2.2.0.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO

Compreende as obrigações financeiras da entidade a titulo de 
empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com 
o fornecedor, com vencimentos após o termino do exercício 
seguinte.

Credor

2.2.2.1.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO 
INTERNO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
com vencimento após o termino do exercício seguinte

Credor

2.2.2.1.1.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - 
INTERNO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento 
fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

2.2.2.1.1.01.00.00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM 
TÍTULOS

Compreende os valores das operações de créditos internas 
decorrentes da emissão de títulos e da dívida contratada.

Credor

2.2.2.1.1.01.01.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
Registra os valores exigíveis, decorrentes da emissão de títulos da 
dívida mobiliária.

Credor

2.2.2.1.1.01.02.00 (-) DESÁGIO DE TÍTULOS Registra os valores relativos a deságio ocorridos em títulos. Devedor

2.2.2.1.1.03.00.00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO 
PRAZO - INTERNO

Compreende os empréstimos a longo prazo - interno - não 
enquadrados nas classificações anteriores.

Credor
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2.2.2.1.1.03.01.00
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS RECEBIDOS A 
INCORPORAR

Compreende as obrigações financeiras da entidade a titulo de 
empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com 
o fornecedor, com vencimentos após o termino do exercício 
seguinte..

Credor

2.2.2.1.1.03.01.01
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A 
INCORPORAR (POR NLA)

Registra as obrigações financeiras da entidade a título de 
empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com 
o fornecedor, com vencimentos após o termino do exercício 
seguinte a ser incorporada a conta definitiva por NLA.

Credor

2.2.2.1.1.03.01.02
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A 
INCORPORAR (POR NLA) - DEPAT

Registra provisoriamente as obrigações financeiras da entidade a 
título de empréstimos no DEPAT, para posterior transferência para 
a conta definitiva na GEPUB por NLA.

Credor

2.2.2.1.3.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - 
INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO

CCompreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, 
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 a União.

Credor

2.2.2.1.3.01.00.00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM 
TÍTULOS

Compreende os valores das operações de créditos internas 
decorrentes da emissão de títulos ou da dívida contratada..

Credor

2.2.2.1.3.01.01.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
Registra os valores exigíveis, decorrentes da emissão de títulos da 
dívida mobiliária..

Credor

2.2.2.1.3.01.02.00 (-) DESÁGIO DE TÍTULOS Registra os valores relativos a deságio ocorridos em títulos.. Devedor
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2.2.2.2.0.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - 
EXTERNO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
no exterior e transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com 
vencimento no longo prazo.

Credor

2.2.2.2.1.00.00.00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- 
EXTERNO CONSOLIDAÇÃO

Compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos 
no exterior e transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com 
vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e 
da seguridade social (OFSS).

Credor

2.2.2.2.1.01.00.00 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS
Compreende os valores exigíveis decorrentes de empréstimos 
externos a longo prazo.

Credor

2.2.2.2.1.01.01.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
Registra os valores exigíveis, decorrentes da dívida mobiliária, 
referente a empréstimos

Credor

2.2.2.2.1.01.02.00 DÍVIDA CONTRATADA
Compreende os valores das operações de créditos externas 
decorrentes de empréstimos contratados

Credor

2.2.2.3.0.00.00.00
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO - INTERNO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, com vencimento no longo prazo.

Credor
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2.2.2.3.1.00.00.00
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO INTERNO -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

2.2.2.3.1.01.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS
Compreende os valores exigíveis decorrentes de financiamentos 
internos a longo prazo.

Credor

2.2.2.3.1.01.01.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
Registra os valores das obrigações de longo prazo dos 
financiamentos obtidos através da emissão de títulos da dívida 
mobiliária.

Credor

2.2.2.3.1.01.02.00 DÍVIDA CONTRATADA
Registra os valores das obrigações exigíveis no longo prazo 
resultantes dos financiamentos obtidos por meio de contratos.

Credor

2.2.2.3.3.00.00.00
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas dentro do país e transacionadas, em regra, em moeda 
nacional, 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 a União.

Credor
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2.2.2.3.3.01.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS
Compreende os valores das obrigações exigíveis no longo prazo 
resultante de financiamentos internos obtidos por meio da emissão 
de títulos mobiliários da união ou de contratado com esta.

Credor

2.2.2.3.3.01.01.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
Registra os valores das obrigações de longo prazo dos 
financiamentos obtidos junto a União, através da emissão de títulos 
da dívida mobiliária.

Credor

2.2.2.3.3.01.02.00 DÍVIDA CONTRATADA
Registra os valores das obrigações exigíveis no longo prazo 
resultantes dos financiamentos obtidos junto a União por meio de 
contratos.

Credor

2.2.2.4.0.00.00.00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO 
- EXTERNO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas no exterior e transacionados, em regra, em moeda 
estrangeira, com vencimento no longo prazo.

Credor

2.2.2.4.1.00.00.00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO 
- EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende as transações cujos recursos tomados possuem 
destinação específica. São obrigações decorrentes de aquisições 
assumidas no exterior e transacionados, em regra, em moeda 
estrangeira, com vencimento no longo prazo. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor
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2.2.2.4.1.01.00.00 FINANCIAMENTOS EXTERNOS
Compreende as obrigações decorrentes de aquisições efetuadas 
diretamente com o fornecedor ou instituição financeira assumidas 
no exterior e transacionadas, em regra, em moeda estrangeira, com 
vencimento após o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.4.1.01.01.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA
Registra os valores das obrigações de longo prazo dos 
financiamentos externos obtidos através da emissão de títulos da 
dívida mobiliária.

Credor

2.2.2.4.1.01.02.00 DÍVIDA CONTRATADA
Registra os valores das obrigações exigíveis no longo prazo 
resultantes dos financiamentos externos obtidos por meio de 
contratos.

Credor

2.2.2.5.0.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO - INTERNO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento 
após o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.5.1.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento 
após o termino do exercício seguinte.

Credor
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2.2.2.5.1.01.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO INTERNO DO EXERCÍCIO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos dentro do país e 
ransacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento 
após o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.5.1.01.01.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos, reconhecidos pelo regime de competência e pagáveis 
a longo prazo, assumidos dentro do país e transacionados, em 
regra, em moeda nacional, com vencimento após o termino do 
exercício seguinte.

Credor

2.2.2.5.1.01.02.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
FINANCIAMENTO INTERNOS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
financiamento, reconhecidos pelo regime de competência e 
pagáveis a longo prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento 
após o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.5.1.02.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
INTERNO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos a 
pagar de empréstimos e financiamento interno de exercícios 
anteriores.

Credor

2.2.2.5.1.02.01.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS INTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos, reconhecidos pelo regime de competência e pagáveis 
a longo prazo, assumidos dentro do país e transacionados, em 
regra, em moeda nacional, com vencimento após o termino do 
exercício seguinte.

Credor
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2.2.2.5.1.02.02.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
FINANCIAMENTO INTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
financiamento, reconhecidos pelo regime de competência e 
pagáveis a longo prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento 
após o término do exercício seguinte

Credor

2.2.2.5.3.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO INTERNO INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos dentro do país e 
transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento 
após o termino do exercício seguinte

Credor

2.2.2.5.3.01.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
A LONGO PRAZO INTERNO DO 
EXERCÍCIO

Compreende juros e enc financ ref a empréstimos/financiamentos 
interno, reconhecidos pelo regime de competência e pagáveis a l. 
prazo, assumidos dentro do país e transacionados, em regra, em 
moeda nac, ccom vencimento após o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.5.3.01.01.00
JUROS E ENCARGOS APAGAR - 
EMPRÉSTIMOS INTERNO DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
empréstimos internos do exercício

Credor

2.2.2.5.3.01.02.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
FINANCIAMENTO NTERNO DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de financiamento interno do exercício

Credor
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2.2.2.5.3.02.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
LONGO PRAZO INTERNO- EXERC 
ANTERIORES

Compreende juros e enc financ ref a empr/financ interno, 
reconhecidos pelo regime de competência e pagáveis a l. prazo, 
assumidos dentro do país e transacionados, em regra, em moeda 
nac, com vencimento após o término do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.5.3.02.01.00
JUROS E ENCARGOS APAGAR - 
EMPRÉSTIMOS INTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
empréstimos internos de exercícios anteriores

Credor

2.2.2.5.3.02.02.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
FINANCIAMENTO NTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORESO 
EXERCÍCIO

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos de 
contratos de financiamento interno de exercícios anteriores

Credor

2.2.2.6.0.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO - EXTERNO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos no exterior e 
transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com vencimento 
após o término do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.6.1.00.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO EXTERNO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos no exterior e 
transacionados, em regra, em moeda estrangeira, com vencimento 
após o término do exercício seguinte.

Credor
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2.2.2.6.1.01.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE 
EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS A LONGO 
PRAZO EXTERNO DO EXERCÍCIO

Compreende os juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos e financiamentos, reconhecidos pelo regime de 
competência e pagáveis a longo prazo, assumidos no exterior e 
ransacionados, em regra, em moeda estrangeira, com vencimento 
após o término do exercício seguinte.

Credor

2.2.2.6.1.01.01.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos, reconhecidos pelo regime de competência e pagáveis 
a longo prazo, assumidos no exterior e transacionados, em regra, 
em moeda estrangeira.

Credor

2.2.2.6.1.01.02.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
FINANCIAMENTO EXTERNOS DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
financiamento, reconhecidos pelo regime de competência e 
pagáveis a longo prazo, assumidos no exterior e transacionados, 
em regra, em moeda estrangeira.

Credor

2.2.2.6.1.02.00.00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
EXTERNO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

Registra os valores exigíveis decorrentes dos juros e encargos a 
pagar de empréstimos e financiamento externo de exercícios 
anteriores.

Credor

2.2.2.6.1.02.01.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
EMPRÉSTIMOS INTERNO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
empréstimos, reconhecidos pelo regime de competência e pagáveis 
a longo prazo, assumidos no exterior e transacionados, em regra, 
em moeda estrangeira.

Credor

2.2.2.6.1.02.02.00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR - 
FINANCIAMENTO INTERNO DO 
EXERCÍCIO

Registra os valores dos juros e encargos financeiros referentes a 
financiamento, reconhecidos pelo regime de competência e 
pagáveis a longo prazo, assumidos no exterior e transacionados, 
em regra, em moeda estrangeira.

Credor
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2.2.2.8.0.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a longo prazo - interno, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador

Devedor

2.2.2.8.1.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO- 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a longo prazo - interno, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

2.2.2.8.3.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR INTERNO- INTER 
OFSS UNIÃO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a longo prazo - interno, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e a União.

Devedor

2.2.2.9.0.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR EXTERNO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a longo prazo - externo, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador.

Devedor
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2.2.2.9.1.00.00.00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A 
APROPRIAR EXTERNO- 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os encargos financeiros estabelecidos em valores 
prefixados, inclusos como contrapartida nas contas de empréstimo 
e de financiamento a longo prazo - externo, mas que ainda não 
transcorreram por não ter ocorrido ainda o fato gerador. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

2.2.3.0.0.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A LONGO 
PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-
primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades 
operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes 
dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Compreende 
também os precatórios com vencimento no longo prazo das 
obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da 
prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, 
propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar..

Credor

2.2.3.1.0.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A LONGO 
PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no longo 
prazo.

Credor
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2.2.3.1.1.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR NACIONAIS A LONGO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no longo 
prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS).

Credor

2.2.3.1.1.02.00.00
FORNECEDORES NACIONAIS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores.

Credor

2.2.3.1.1.03.00.00
PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES NACIONAIS

Compreende as obrigações referentes a precatórios de 
fornecedores e contas a pagar nacionais.

Credor

2.2.3.1.1.03.01.00
PRECATÓRIOS PATRIMONIAIS 
NACIONAIS

Registra os valores das obrigações referentes a precatórios de 
fornecedores e contas a pagar nacionais.

Credor

2.2.3.1.1.03.96.00 RETIFICADORA PRECATÓRIOS
Registra os valores das retificações, estornos e ajustes das 
obrigações referentes a precatórios alimentícios e patrimoniais.

Devedor

2.2.3.1.1.04.00.00
OUTROS PARCELAMENTOS 
DIFERENTE DE SEGURO URBIS -
LONGO PRAZO

Registra o valor das obrigações com Outros Parcelamentos 
diferentes do Seguro URBIS - Longo Prazo.

Credor

2.2.3.1.1.10.00.00
CONTAS PARCELADAS A PAGAR - 
AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS

Compreende os valores a pagar a longo prazo aos credores 
nacionais decorrentes do fornecimento de bens/materiais e da 
prestação de contas.

Credor
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2.2.3.1.1.10.02.00 CONTAS PARCELADAS A PAGAR
Compreende os valores parcelados de contas a pagar a longo 
prazo.

Credor

2.2.3.1.1.10.02.01
CONTAS PARCELADAS A PAGAR - 
AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS

Registra os valores parcelados de contas a pagar referentes a 
aquisição de Bens Imóveis, a longo prazo.

Credor

2.2.3.2.0.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO 
PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores estrangeiros de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no longo 
prazo.

Credor

2.2.3.2.1.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações junto a fornecedores estrangeiros de 
matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas 
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 
serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, 
alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no longo 
prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS).

Credor

2.2.3.2.1.02.00.00
FORNECEDORES ESTRANGEirOS 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Registra os valores a pagar aos fornecedores e contas a pagar 
estrangeiros de bens, materiais e serviços envolvidos com as 
atividades operacionais da entidade, referentes a exercícios 
anteriores.

Credor
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2.2.3.2.1.03.00.00
PRECATÓRIOS DE 
FORNECEDORES ESTRANGEIROS

Compreende o somatório dos valores as obrigações referentes a 
precatórios de fornecedores estrangeiros e de contas a pagar a 
estrangeiros.

Credor

2.2.3.2.1.03.01.00
PRECATÓRIOS PATRIMONIAIS - 
ESTRANGEIROS

Registra os valores das obrigações referentes a precatórios de 
fornecedores e de contas a pagar a estrangeiros.

Credor

2.2.4.0.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas 
a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o término do 
exercício seguinte.

Credor

2.2.4.1.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM A UNIÃO

Compreende as obrigações das entidades com o governo federal 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento com 
vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.2.4.1.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM A UNIÃO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações das entidades com o governo estadual 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento até o 
término do exercício seguinte. Compreende os valores de 
operações efetuadas entre uma unidade pertencente ao OFSS.

Credor

2.2.4.1.1.01.00.00 IPI A RECOLHER

Registra o valor das obrigações tributárias das unidades industriais 
ou com características dessas, geradas pelas vendas de produtos 
industriais e sujeitas à compensação com os créditos adquiridos por 
compras de matérias-primas.

Credor

2.2.4.1.1.02.00.00 IRPJ A RECOLHER
Registra os valores das obrigações a pagar relativas ao IRPJ, 
apuradas na declaração de rendimentos da entidade.

Credor
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2.2.4.1.1.03.00.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO

Registra os valores de débitos fiscais de curto prazo relativos a 
diferenças intertemporais (Deliberação da CVM nº 273, de 
20/08/98),correspondentes ao IRPJ e cssl, bem como PIS/PASEP e 
COFINS (Lei nº 9.718 de 27/11/1998).

Credor

2.2.4.1.1.04.00.00
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A 
RECOLHER

Registra as obrigações exigíveis a longo prazo junto ao governo 
federal, relativas ao imposto de importação.

Credor

2.2.4.1.1.05.00.00 IOF A RECOLHER
Registra os valores a recolher relativas ao Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF).

Credor

2.2.4.1.1.06.00.00 ITR A RECOLHER Registra os valores a recolher relativas ao ITR. Credor

2.2.4.1.1.07.00.00 CPMF
Registra os valores das obrigações exigíveis a longo prazo relativas 
a contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos de natureza financeira - CPMF.

Credor

2.2.4.1.1.08.00.00 CIDE A RECOLHER
Registra os valores das obrigações exigíveis a longo prazo relativas 
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Lei nº 
10.168 de 2000).

Credor

2.2.4.1.1.09.00.00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 
PESSOAS JURÍDICAS

Registra os valores exigíveis a longo prazo da contribuição social 
sobre o lucro das pessoas jurídicas (CSSL).

Credor

2.2.4.1.1.10.00.00 COFINS A RECOLHER
Registra os valores das obrigações exigíveis a longo prazo relativas 
a COFINS.

Credor

2.2.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER Registra as obrigações relativas ao PIS/ PASEP. Credor

2.2.4.1.1.12.00.00 TRIBUTOS RENEGOCIADOS
Registra os valores devidos pela entidade relativos a tributos que 
foram renegociados.

Credor
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2.2.4.1.1.99.00.00
OUTROS TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 
RECOLHER

Registra os compromissos exigíveis a longo prazo, decorrentes da 
incidência de tributos para os quais nao haja contas específicas.

Credor

2.2.4.1.3.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS 
- UNIÃO

Compreende as obrigações das entidades com o governo estadual 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento até o 
término do exercício seguinte. Compreende os valores de 
operações efetuadas entre uma unidade pertencente ao OFSS.

Credor

2.2.4.1.3.01.00.00 IPI A RECOLHER

Registra o valor das obrigações tributárias das unidades industriais 
ou com características dessas, geradas pelas vendas de produtos 
industriais e sujeitas à compensação com os créditos adquiridos por 
compras de matérias-primas.

Credor

2.2.4.1.3.02.00.00 IRPJ A RECOLHER
Registra os valores das obrigações a pagar relativas ao IRPJ, 
apuradas na declaração de rendimentos da entidade.

Credor

2.2.4.1.3.03.00.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO

Registra os valores de débitos fiscais de curto prazo relativos a 
diferenças intertemporais (Deliberação da CVM nº 273, de 
20/08/98),correspondentes ao IRPJ e cssl, bem como PIS/PASEP e 
COFINS (Lei nº 9.718 de 27/11/1998).

Credor

2.2.4.1.3.04.00.00
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A 
RECOLHER

Registra as obrigações exigíveis a longo prazo junto ao governo 
federal, relativas ao imposto de importação.

Credor

2.2.4.1.3.05.00.00 IOF A RECOLHER
Registra os valores a recolher relativas ao Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF).

Credor

2.2.4.1.3.06.00.00 ITR A RECOLHER Registra os valores a recolher relativas ao ITR. Credor
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2.2.4.1.3.07.00.00 CPMF
Registra os valores das obrigações exigíveis a longo prazo relativas 
a contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos de natureza financeira - CPMF.

Credor

2.2.4.1.3.08.00.00 CIDE A RECOLHER
Registra os valores das obrigações exigíveis a longo prazo relativas 
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Lei nº 
10.168 de 2000).

Credor

2.2.4.1.3.09.00.00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO 
PESSOAS JURÍDICAS

Registra os valores exigíveis a longo prazo da contribuição social 
sobre o lucro das pessoas jurídicas (CSSL).

Credor

2.2.4.1.3.10.00.00 COFINS A RECOLHER
Registra os valores das obrigações exigíveis a longo prazo relativas 
a COFINS.

Credor

2.2.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER Registra as obrigações relativas ao PIS/ PASEP. Credor

2.2.4.1.3.12.00.00 TRIBUTOS RENEGOCIADOS
Registra os valores devidos pela entidade relativos a tributos que 
foram renegociados.

Credor

2.2.4.1.3.99.00.00
OUTROS TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 
RECOLHER

Registra os compromissos exigíveis a longo prazo, decorrentes da 
incidência de tributos para os quais nao haja contas específicas.

Credor

2.2.4.2.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM OS ESTADOS

Compreende as obrigações das entidades com os tributos de 
competência estadual com vencimento até o término do exercício 
seguinte.

Credor

2.2.4.2.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM OS ESTADOS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações das entidades com o governo estadual 
relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o 
término do exercício seguinte.. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor
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2.2.4.2.1.01.00.00 ICMS A RECOLHER
Compreende os valores exigíveis em função das vendas de 
mercadorias e serviços sobre os quais incidam ICMS, sujeitos a 
compensações com os créditos obtidos em compras de mercadorias 
e serviços, conforme sistemática de apuração deste imposto.

Credor

2.2.4.2.1.02.00.00 IPVA A RECOLHER Registra as obrigações relativas ao IPVA. Credor

2.2.4.2.1.04.00.00 TAXAS
Registra as obrigações junto ao governo estadual, referentes às 
taxas diversas

Credor

2.2.4.2.2.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA 
OFSS

Compreende as obrigações das entidades com o governo estadual 
relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o 
término do exercício seguinte.. Compreende os saldos que serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.2.4.2.2.01.00.00 ICMS A RECOLHER
Compreende os valores exigíveis em função das vendas de 
mercadorias e serviços sobre os quais incidam ICMS, sujeitos a 
compensações com os créditos obtidos em compras de mercadorias 
e serviços, conforme sistemática de apuração deste imposto.

Credor

2.2.4.2.2.02.00.00 IPVA A RECOLHER Registra as obrigações relativas ao IPVA. Credor

2.2.4.2.2.04.00.00 TAXAS
Registra as obrigações junto ao governo estadual, referentes às 
taxas diversas

Credor

2.2.4.3.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM OS MUNICÍPIOS

Compreende as obrigações das entidades com o governo municipal 
relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o 
término do exercício seguinte.

Credor
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2.2.4.3.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende as obrigações das entidades com governo municipal 
relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o 
término do exercício seguinte. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.2.4.3.1.01.00.00 ISS A RECOLHER
Registra as obrigações junto ao governo municipal, relativas ao 
imposto sobre os serviços prestados em que a própria unidade seja 
a prestadora do serviço.

Credor

2.2.4.3.1.02.00.00 IPTU/TLP A RECOLHER Registra as obrigações relativas ao IPTU/TLP.. Credor

2.2.4.3.1.04.00.00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE 
ILUM. PÚBLICA A RECOLHER

Registra os valores das obrigações referentes a contribuição para 
custeio de iluminação pública.(art.149-a da CF)

Credor

2.2.4.3.1.05.00.00
TAXA DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

Registra os valores das obrigações referentes à taxa de 
licenciamento ambiental.

Credor

2.2.4.3.1.99.00.00
OUTROS TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A 
RECOLHER

Registra os compromissos exigíveis, decorrentes da incidência de 
tributos para os quais nao haja contas específicas.

Credor

2.2.4.3.2.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-
INTRA OFSS

Compreende as obrigações das entidades com o governo municipal 
relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento no 
longo prazo. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS) do mesmo ente.

Credor

2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO
Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo 
provavel ate o termino do exercício seguinte.

Credor
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2.2.7.1.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
TRABALHISTAS A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento reclamações trabalistas, com prazo 
provavel ate o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.7.1.1.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas , com prazo 
provavel ate o termino do exercícioic seguinte. Compreende os 
valores de operações efetuadas entre uma unidade pertencente aos 
OFSS.

Credor

2.2.7.1.1.01.00.00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES 
TRABALHISTAS

Registra os valores das provisões constituídas visando o 
pagamento de indenizações trabalhistas.

Credor

2.2.7.1.1.02.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
DISSIDIOS COLETIVOS

Registra os valores das provisões constituidas visando o pagamento 
de dissidios coletivos.

Credor

2.2.7.2.0.00.00.00
PROVISÕES MATEMÁTICAS 
PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO 
PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a futuros beneficios previdenciarios a serem pagos 
aos contribuintes, com prazo provavel após o término do exercício 
seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativo consolidado da OFSS.

Credor

2.2.7.2.1.00.00.00
PROVISÕES MATEMÁTICAS 
PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO 
PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a futuros beneficios previdenciarios a serem pagos 
aos contribuintes, com prazo provavel apos o termino do exercício 
seguinte. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativo consolidado da OFSS.

Credor
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2.2.7.2.1.03.00.00
PLANO PREVIDENCIARIO - 
PROVISOES DE BENEFICIOS 
CONCEDIDOS

Registra, de acordo com o resultado da avaliação atuarial, a 
provisão matemática correspondente ao valor presente liquido das 
prestações futuras dos benefícios já concedidos aos assistidos e 
beneficiários em gozo de beneficio de prestação continuada.

Credor

2.2.7.2.1.04.00.00
PLANO PREVIDENCIARIO - 
PROVISOES DE BENEFICIOS A 
CONCEDER

Registra, de acordo com o resultado da avaliação atuarial, a 
provisão matemática correspondente ao valor presente liquido das 
prestações futuras dos benefícios a conceder para a geração atual 
(servidores ativos).

Credor

2.2.7.2.1.05.00.00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO 
DE AMORTIZAÇÃO

Compreende, de acordo com resultado da avaliacao atuarial, o valor 
presente liquido dos direitos incorporados ao patrimonio do RPPS 
com base em legislacao especifica, bem como registro tempestivo 
do plano de amortizacao implementado em lei do ente federado

Credor

2.2.7.2.1.06.00.00
PROVISÕES ATUARIAIS PARA 
AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO

Compreende o somatorio das provisoes atuariais constituidas para 
ajustes do plano financeiro, conforme o resultado da avaliacao 
atuarial.

Credor

2.2.7.2.1.07.00.00
PROVISÕES ATUARIAIS PARA 
AJUSTES DO PLANO 
PREVIDENCIARIO

Compreende o somatorio das provisoes atuariais constituidas para 
ajustes do plano previdenciario, conforme o resultado da avaliacao 
atuarial.

Credor

2.2.7.2.1.07.02.00
(-) AMORTIZAÇÃO DE 
PENSIONISTA CONCEDIDO 

Registra os valores das provisões atuariais constituídas para ajustes 
do plano previdenciário, referentes amortização de pensionista 
concedido.   

Devedor
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2.2.7.2.1.07.03.00
(-) AMORTIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO 
DO ENTE A CONCEDER 

Registra os valores das provisões atuariais constituídas para ajustes 
do plano previdenciário, referentes amortização contribuição do 
ente a conceder.

Devedor

2.2.7.2.1.07.04.00
(-) AMORTIZAÇÃO DO ATIVO A 
CONCEDER  

Registra os valores das provisões atuariais constituídas para ajustes 
do plano previdenciário, referentes amortização do ativo a 
conceder.

Devedor

2.2.7.2.1.07.05.00
(-) AMORTIZAÇÃO COMPENSACAO 
PREVIDENCIARIA A CONCEDER

Registra os valores das provisões atuariais constituídas para ajustes 
do plano previdenciário, referentes amortização compensação 
previdenciária a conceder.

Devedor

2.2.7.2.1.08.00.00
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA

Compreende o somatório das insuficiências financeiras com 
cobertura pelos Encargos Gerais do Estado

Devedor

2.2.7.2.1.08.01.00
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA - BENEFÍCIOS 
CONCEDIDOS

Registra os valores da insuficiência financeira do Fundo 
Previdenciário com cobertura pelos Encargos gerais do Estado 
referentes a benefíicios concedidos.

Devedor

2.2.7.2.1.08.02.00
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA - BENEFÍCIOS A 
CONCEDER

Registra os valores da insuficiência financeira do fundo 
previdenciário, com cobertura pelos Encargos Gerais do Estado, 
referentes a benefícios a conceder.

Devedor

2.2.7.2.1.09.00.00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A 
LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇAO

Compreende os passivos ou de valor incerto, relacionados a futuros 
benefícios previdenciários a serem pagos aos contribuintes, com 
prazo provável após o término do exercício seguinte. Compreende 
os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados da OFSS

Credor
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2.2.7.2.1.09.01.00
PROVISÃO DA COBERTURA DE 
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA- 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Registra, de acordo com o resultado da avaliação atuarial, a 
provisão matemática correspondente ao valor presente líquido das 
prestações futuras dos benefícios já concedidos aos assistidos e 
beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada.

Credor

2.2.7.2.1.09.02.00
PROVISÃO DA COBERTURA DE 
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA- 
BENEFÍCIOS A CONCEDER

Registra, de acordo com o resultado da avaliação atuarial, a 
provisão matemática correspondente ao valor presente líquido das 
prestações futuras dos benefícios a conceder para a geração atual ( 
servidores ativos).

Credor

2.2.7.3.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS 
A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados ao pagamento de autuações fiscais, com 
probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Credor

2.2.7.3.1.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS 
A LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados ao pagamento de autuações fiscais, com 
probabilidade de ocorrerem no longo prazo. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Credor

2.2.7.3.1.01.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
REFERENTES A AUTOS DE 
INFRAÇÃO

Compreende os valores das provisões para pagamento de autos de 
infração ja lavrados e que se encontram na esfera administrativa.

Credor

2.2.7.3.1.01.01.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
AUTOS DE INFRAÇÃO NAO 
RECORRIDOS

Registra os valores das provisões para pagamento de autos de 
infração ja lavrados, para os quais a unidade ainda nao apresentou 
recurso administrativo.

Credor
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2.2.7.3.1.01.02.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
AUTOS DE INFRAÇÃO 
RECORRIDOS

Registra os valores das provisões para pagamento de autos de 
infração ja lavrados, para os quais a unidade apresentou recurso 
administrativo.

Credor

2.2.7.3.1.02.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
DE AUTUAÇÕES FISCAIS - 
ESFERA JUDICIAL

Compreende os valores das provisões para pagamento de 
autuações fiscais que ja se encontram na esfera judicial.

Credor

2.2.7.3.1.02.01.00

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA 
ESFERA JUDICIAL NAO 
RECORRIDAS

Registra os valores das provisões para pagamento de autuações 
fiscais que se encontram na esfera judicial e que nao estao em fase 
recursal.

Credor

2.2.7.3.1.02.02.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS 
DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA 
ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS

Registra os valores das provisões para pagamento de autuações 
fiscais que se encontram na esfera judicial em fase recursal.

Credor

2.2.7.4.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS 
A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e 
clientes, com prazo provavel ate o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.7.4.1.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS 
A LONGO PRAZO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 
relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e 
clientes, com prazo provavel ate o termino do exercício seguinte. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativo 
consolidado da OFSS.

Credor

2.2.7.4.1.01.00.00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES 
CIVEIS

Registra os valores das provisões constituidas para o pagamento de 
indenizações civeis.

Credor
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2.2.7.4.1.02.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
SEGUROS - SINISTROS A 
LÍQUIDAR

Registra os valores das provisões para pagamento de seguros 
referentes a sinistros a líquidar.

Credor

2.2.7.4.1.03.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
SEGUROS - SINISTROS 
CIENTIFICADOS

Registra os valores das provisões para pagamento de seguros 
referentes a sinistros ja cientificados.

Credor

2.2.7.4.1.04.00.00
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 
SEGUROS - SINISTROS NAO 
CIENTIFICADOS

Registra os valores das provisões para pagamento de seguros, 
referentes a sinistros nao cientificados.

Credor

2.2.7.5.0.00.00.00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos creditos tributarios e nao tributarios reconhecidos 
no lancamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos 
com outros entes da federação, com prazo provável até o término 
do exercício seguinte.

Credor

2.2.7.5.3.00.00.00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos creditos tributarios e nao tributarios reconhecidos 
no lancamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos 
com outros entes da federação, com prazo provável até o término 
do exercício seguinte.

Credor

2.2.7.5.4.00.00.00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos creditos tributarios e nao tributarios reconhecidos 
no lancamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos 
com outros entes da federação,com prazo provável até o término do 
exercício seguinte.

Credor
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2.2.7.5.5.00.00.00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE 
CREDITOS A LONGO PRAZO 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos creditos tributarios e nao tributarios reconhecidos 
no lancamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos 
com outros entes da federação, com prazo provável até o término 
do exercício seguinte.

Credor

2.2.7.6.0.00.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS 
DE PPP A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos riscos de demanda, construção, disponibilidade ou 
outros riscos decorrentes de contratos de PPP.

Credor

2.2.7.6.1.00.00.00

PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS 
DE PPP A LONGO PRAZO -
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos 
relacionados aos riscos de demanda, construção, disponibilidade ou 
outros riscos decorrentes de contratos de PPP. Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do OFSS.

Credor

2.2.7.6.1.01.00.00
PROVISÃO PARA RISCOS 
DECORRENTES DE CONTRATOS 
DE PPP A LONGO PRAZO

Registra os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados 
aos riscos de demanda, construção, disponibilidade ou outros riscos 
decorrentes de contratos de PPP.

Credor

2.2.7.9.0.00.00.00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO 
PRAZO

Compreende os demais passivos de prazo ou de valor incertos, com 
prazo provavel ate o termino do exercício seguinte, nao 
classificadas anteriormente neste Plano de Contas.

Credor
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2.2.7.9.1.00.00.00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO 
PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

Compreende os demais passivos de prazo ou de valor incertos, com 
prazo provavel ate o termino do exercício seguinte, nao 
classificadas anteriormente neste Plano de Contas.Compreende os 
saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados 
do OFSS.

Credor

2.2.7.9.1.01.00.00 PROVISÃO PARA GARANTIAS Registra os valores das provisões destinadas a cobrir despesas com 
a prestação de garantia relativas a produtos vendidos.

Credor

2.2.7.9.1.02.00.00
PROVISÃO PARA 
REESTRUTURAÇÃO

Registra os valores das provisões destinadas a cobrir obrigações 
oriundas da venda ou extinção de uma linhá de negocios, 
fechámento de fabricas ou locais de negocios, mudancas na 
estrutura da administração e reorganizações com efeito relevante 
na natureza

Credor

2.2.7.9.1.03.00.00

PROVISÃO PARA PERDAS COM 
PARTICIPAÇÃO EM 
INVESTIMENTOS - EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL

Registra os valores das provisões destinadas a cobrir obrigações 
oriundas de perdas com Participações em Investimentos avaliados 
pelo Método da Equivalência Patrimonial - Consolidação.

Credor

2.2.7.9.1.99.00.00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores das provisões não classificáveis nas demais 
contas deste Plano de Contas.

Credor

2.2.7.9.1.99.01.00
PROVISÕES PARA PRECATÓRIOS 
PATRIMONIAIS - NACIONAIS

Registra os valores das provisões para o pagamento de Precatórios 
Patrimoniais Nacionais.

Credor

2.2.7.9.1.99.02.00
PROVISÕES PARA PRECATÓRIOS 
PATRIMONIAIS - ESTRANGEIROS

Registra os valores das provisões para o pagamento de Precatórios 
Patrimoniais Estrangeiro.

Credor
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2.2.7.9.1.99.03.00
PROVISÕES PARA PERDAS EM 
INVESTIMENTOS - CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores das provisões para o pagamento das perdas em 
investimentos em Consórcios Públicos.

Credor

2.2.7.9.1.99.05.00

PROVISÃO PARA PERDAS COM 
PARTICIPAÇÃO EM 
INVESTIMENTOS - MÉTODO DE 
CUSTO - CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores das provisões destinadas a cobrir obrigações 
oriundas de perdas com Participações em Investimentos avaliados 
pelo Método de Custo - Consolidação.

Credor

2.2.7.9.2.00.00.00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO 
PRAZO - INTRA OFSS

Compreende os demais passivos de prazo ou de valor incertos, com 
prazo provavel ate o termino do exercício seguinte, nao 
classificadas anteriormente neste Plano de Contas.Compreende os 
saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
OFSS - INTRA OFSS

Credor

2.2.7.9.2.03.00.00

PROVISÃO PARA PERDAS COM 
PARTICIPAÇÃO EM 
INVESTIMENTOS - EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL

Registra os valores das provisões destinadas a cobrir obrigações 
oriundas de perdas com Participações em Investimentos avaliados 
pelo Método da Equivalência Patrimonial - Intra OFSS.

Credor

2.2.7.9.2.99.00.00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO 
PRAZO - INTRA OFSS

Compreende os valores das provisões não classificaveis nas 
demais contas deste Plano de Contas - Intra OFSS.

Credor

2.2.7.9.2.99.03.00
PROVISÕES PARA PERDAS EM 
INVESTIMENTOS - CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS - INTRA OFSS

Registra os valores das provisões para o pagamento de perdas em 
investimentos em Consórcios Públicos - INTRA OFSS.

Credor
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2.2.7.9.2.99.05.00

PROVISÃO PARA PERDAS COM 
PARTICIPAÇÃO EM 
INVESTIMENTOS - MÉTODO DE 
CUSTO - INTRA OFSS

Registra os valores das provisões destinadas a cobrir obrigações 
oriundas de perdas com Participações em Investimentos avaliados 
pelo Método de Custo - Intra OFSS.

Credor

2.2.8.0.0.00.00.00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO 
PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros nao 
inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento até o término 
do exercício seguinte.

Credor

2.2.8.1.0.00.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A 
LONGO PRAZO

Compreende as antecipações recebidas por operações de 
fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a 
devolução da quantia recebida, caso a operação nao ocorra.

Credor

2.2.8.1.1.00.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A 
LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO

Compreende as antecipações recebidas por operações de 
fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a 
devolução da quantia recebida, caso a operação nao ocorra. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.2.8.2.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS A LONGO PRAZO

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros.

Credor

2.2.8.2.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A 
TERCEIROS A LONGO PRAZO-
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores exigíveis até o término do exercício 
seguinte, provenientes de danos a terceiros. Compreende os saldos 
que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor
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2.2.8.3.0.00.00.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DE DÍVIDA A LONGO 
PRAZO

Compreende os títulos emitidos pela entidade que conferirao aos 
seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes 
da escritura de emissão do título, com vencimento até o término do 
exercício seguinte.

Credor

2.2.8.3.1.00.00.00
DEBÊNTURES E OUTROS 
TÍTULOS DE DÍVIDA A LONGO 
PRAZO-CONSOLIDAÇÃO

Compreende os títulos emitidos pela entidade que conferirao aos 
seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes 
da escritura de emissão do título, com vencimento até o término do 
exercício seguinte.Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.2.8.3.1.01.00.00
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM 
AÇÕES NO LONGO PRAZO

Compreende os títulos emitidos pela entidade que conferirao aos 
seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes 
da escritura de emissão do título e que são conversíveis em ações, 
com vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.2.8.3.1.02.00.00
DEBÊNTURES NAO 
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES NO 
LONGO PRAZO

Compreende os títulos emitidos pela entidade que conferirao aos 
seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes 
da escritura de emissão do título e que nao são conversíveis em 
ações, com vencimento até o término do exercício seguinte.

Credor

2.2.8.4.0.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus 
acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento 
de capital, quando haja a possibilidade de devolucao destes 
recursos.

Credor
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2.2.8.4.1.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL -
CONSOLIDAÇÃO

Registra os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou 
quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, 
quando haja a possibilidade de devolucao destes recursos. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.2.8.6.0.00.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP- LONGO 
PRAZO

Compreende os passivos decorrentes dos contratos de Parceria 
Público Privada - PPP de Longo Prazo. Deve abranger tanto a 
contraprestação referente à incorporação dos ativos quanto à 
referente à prestação dos serviços objeto do contrato, incluindo a 
parcela variável condicionada à qualidade do serviço.

Credor

2.2.8.6.1.00.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP - LONGO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os passivos decorrentes dos contratos de Parceria 
Público Privada - PPP de Longp Prazo. Deve abranger tanto a 
contraprestação referente à incorporação dos ativos quanto à 
referente à prestação dos serviços objeto do contrato, incluindo a 
parcela variável condicionada à qualidade do serviço. Compreende 
os valores de operações efetuadas entre uma unidade pertencente 
ao orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) com pessoa ou 
unidade que não pertença ao OFSS de ente público, alem dos 
demais fatos que não compreendem transações entre partes.

Credor

2.2.8.6.1.01.00.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE PPP - LONGO 
PRAZO

Compreende o valor das Obrigações de Longo Prazo decorrentes 
dos ativos constituídos por meio de Parcerias Público Privadas 
contabilizados na Sociedade de Propósito Específico incorporados 
ao Patrimônio do Estado.

Credor
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2.2.8.6.1.01.01.00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE 
- PPP - LONGO PRAZO

Registra o valor das Obrigações de Longo Prazo decorrentes dos 
ativos constituídos por meio de Parcerias Público Privadas 
contabilizados na Sociedade de Propósito Específico e 
incorporados ao Patrimônio do Estado.

Credor

2.2.8.6.1.01.02.00

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE 
BAIXA DE PROVISÃO DE RISCOS 
DE CONTRATOS DE PPP - LONGO 
PRAZO

Registra o valor das Obrigações de Longo Prazo decorrentes da 
Baixa da Provisão de Riscos previstos nos Contratos de PPP, 
quando da concretização destes riscos.

Credor

2.2.8.9.0.00.00.00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO 
PRAZO

Compreende outras obrigacoes nao classificaveis em grupos 
especificos deste Plano de Contas, com vencimento apos o termino 
do exercício seguinte.

Credor

2.2.8.9.1.00.00.00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO 
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigacoes nao classificaveis em grupos 
especificos deste Plano de Contas, com vencimento apos o termino 
do exercício seguinte. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.2.8.9.1.02.00.00
OBRIGAÇÕES - SEGURO URBIS - 
LONGO PRAZO

Registra os valores das obrigações com seguro/URBIS no longo 
prazo.

Credor

2.2.8.9.1.03.00.00
URBIS - TRIBUTOS FEDERAIS - 
LONGO PRAZO

Registra os valores das obrigações com Tributos Federais - URBIS 
no longo prazo.

Credor

2.2.8.9.1.04.00.00
URV SERVIDORES PODER 
JUDICIÁRIO - LONGO PRAZO

Registra os valores das obrigações referentes a URV devida aos 
Servidores do Judiciário - no longo prazo.

Credor
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2.2.8.9.1.15.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES-CESSÃO 
DE DIREITO¿ROYALTIES¿LONGO 
PRAZO ¿ CONSOLIDAÇÃO (P)

Registra os valores das obrigações originadas dos recursos 
financeiros recebidos antecipadamente para atender operações 
típicas de execução orçamentária, realizadas pelo FUNPREV 
relativos a cessão de direitos sobre royalties no longo prazo - 
consolidação

Credor

2.2.8.9.1.99.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO 
PRAZO

Compreende o somatório dos valores de outras obrigações não 
classificáveis em grupos específicos deste Plano de Contas, com 
vencimento apos o termino do exercício seguinte.

Credor

2.2.8.9.1.99.01.00 DESENVALE
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da DESENVALE.

Credor

2.2.8.9.1.99.02.00 CONDER
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da CONDER.

Credor

2.2.8.9.1.99.03.00 CAR
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da CAR.

Credor

2.2.8.9.1.99.04.00 EBDA
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da EBDA.

Credor

2.2.8.9.1.99.05.00 CERB
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da CERB.

Credor

2.2.8.9.1.99.06.00 URBIS
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da URBIS.

Credor

2.2.8.9.1.99.07.00 MAFRIP
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da MAFRIP.

Credor

2.2.8.9.1.99.08.00 EMBASA PROCESSO 139926/06
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da EMBASA PROCESSO 139926/06.

Credor
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2.2.8.9.1.99.09.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
de Subvenções Econômicas.

Credor

2.2.8.9.1.99.10.00
CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE  
NÚCLEOS

Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
de Convênios para Implantação de Núcleos.

Credor

2.2.8.9.1.99.11.00
RECURSOS RECEBIDOS PARA 
INVESTIMENTOS PROJETOS - 
LÍQUIDO -CAR

Registra os valores de outras obrigações de longo prazo originárias 
da Recursos Recebidos para Investimentos Projetos - Líquido - 
CAR.

Credor

2.2.8.9.1.99.12.00

OBRIGAÇÕES LEGAIS, 
CONTRATUAIS, ACORDOS 
FIRMADOS E ASSUNÇÃO DE 
DÍVIDA - CONSÓRCIO PÚBLICO - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores de obrigações de longo prazo incorridas em 
nome de Consórcios Públicos com obrigações legais, contratuais, 
acordos firmados ou assunção de dívidas - Consolidação.

Credor

2.2.8.9.2.00.00.00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO 
PRAZO-INTRA OFSS

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos 
específicos deste plano de contas, com vencimento no longo prazo. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do 
ente.

Credor

2.2.8.9.2.01.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA 
OFSS - CURTO PRAZO- DO 
EXERCÍCIO

Compreende o valor de outras obrigações a curto prazo - intra 
OFSS - do exercício - não classificadas nos itens anteriores.

Credor

2.2.8.9.2.01.01.00
OBRIGAÇÃO INTRA - 
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - 
PROHABIT - LONGO PRAZO

Registra os valores das obrigações intra OFSS originada no longo 
prazo, referentes a empréstimos concedidos - PROHABIT - do 
exercício.

Credor
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2.2.8.9.2.01.02.00
OBRIGAÇÃO INTRA - JUROS - 
PROHABIT - LONGO PRAZO

Registra os valores das obrigações intra OFSS no longo prazo, 
referentes a juros incidentes sobre empréstimos concedidos - 
PROHABIT - do exercício.

Credor

2.2.8.9.2.01.03.00
OBRIGAÇÃO INTRA - SEGURO -
PROHABIT - LONGO PRAZO

Registra os valores das obrigações intra OFSS no longo prazo 
incidentes sobre empréstimos concedidos - PROHABIT

Credor

2.2.8.9.2.05.00.00

OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO 
PRAZO - CESSÃO DIREITOS 
ROYALTIES FUNPREV - INTRA 
OFSS (P)

Registra os valores das obrigações originadas de recursos 
financeiros recebidos antecipadamente para atender operações 
típicas de execução orçamentária, realizadas pelo FUNPREV 
relativos a cessão de direitos sobre royalties, no longo prazo

Credor

2.2.8.9.2.12.00.00

OBRIGAÇÕES LEGAIS, 
CONTRATUAIS, ACORDOS 
FIRMADOS E ASSUNÇÃO DE 
DÍVIDA - CONSÓRCIO PÚBLICO - 
INTRA OFSS

Registra os valores de obrigações de longo prazo incorridas em 
nome de Consórcios Públicos com obrigações legais, contratuais, 
acordos firmados ou assunção de dívidas - INTRA OFSS.

Credor

2.2.9.0.0.00.00.00 RESULTADO DIFERIDO

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já 
recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados 
em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de 
devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo 
existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de 
dezembro de 2008.

Credor

2.2.9.1.0.00.00.00
VARIACAO PATRIMONIAL 
AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA

Compreende o valor das variacoes patrimoniais aumentativas ja 
recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados 
em anos futuros e que nao haja qualquer tipo de obrigacao de 
devolucao por parte da entidade.

Credor
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2.2.9.1.1.00.00.00
VARIACAO PATRIMONIAL 
AUMENTATIVA DIFERIDA - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o valor das variacoes patrimoniais aumentativas ja 
recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados 
em anos futuros e que nao haja qualquer tipo de obrigacao de 
devolucao por parte da entidade. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.2.9.2.0.00.00.00 (-) CUSTO DIFERIDO
Compreende o custo relacionado as variacoes patrimoniais 
aumentativas (VPA) diferidas.

Devedor

2.2.9.2.1.00.00.00
(-) CUSTO DIFERIDO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o custo relacionado as variacoes patrimoniais 
aumentativas (VPA) diferidas. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Devedor

2.2.9.2.1.01.00.00
(-) CUSTO DIFERIDO - CONVÊNIO 
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS

Registra o custo relacionado as variações patrimoniais aumentativas 
(VPA) diferidas referentes a Convênios para Implantação de 
Núcleos.

Devedor

2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO
Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos 
os passivos.

Credor

2.3.1.0.0.00.00.00
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL 
SOCIAL

Compreende o patrimonio social das autarquias, fundacoes e 
fundos e o capital social das demais entidades da administracao 
indireta.

Credor

2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL Compreende o patrimonio das autarquias, fundacoes e fundos. Credor

2.3.1.1.1.00.00.00
PATRIMONIO SOCIAL - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra o patrimonio das autarquias, fundacoes e fundos, 
pertencentes aos orcamentos fiscal e da seguridade social.

Credor
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2.3.1.2.0.00.00.00 CAPITAL SOCIAL REALIZADO
Compreende o capital social subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista, deduzido da parcela ainda nao 
realizada.

Credor

2.3.1.2.1.00.00.00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende o capital social subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista, deduzido da parcela ainda nao 
realizada.Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social.

Credor

2.3.1.2.1.01.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
Registra o valor do capital subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista.

Credor

2.3.1.2.1.02.00.00 (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
Registra o valor do capital subscrito a realizar das empresas 
publicas e sociedades de economia mista.

Devedor

2.3.1.2.1.03.00.00
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE 
ACOES

Registra todos os gastos com captacao de recursos por emissao de 
acoes ou outros valores mobiliarios pertencentes ao patrimonio 
liquido.

Devedor

2.3.1.2.2.00.00.00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - 
INTRA OFSS

Compreende o capital social subscrito, deduzido da parcela ainda 
nao realizada. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) do mesmo ente.

Credor

2.3.1.2.2.01.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
Registra o valor do capital subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista.

Credor

2.3.1.2.2.02.00.00 (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
Registra o valor do capital subscrito a realizar das empresas 
publicas e sociedades de economia mista.

Devedor
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2.3.1.2.2.03.00.00
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE 
ACOES

Registra todos os gastos com captacao de recursos por emissao de 
acoes ou outros valores mobiliarios pertencentes ao patrimonio 
liquido.

Devedor

2.3.1.2.3.00.00.00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende o capital social subscrito, deduzido da parcela ainda 
não realizada. 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

2.3.1.2.3.01.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
Registra o valor do capital subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista.

Credor

2.3.1.2.3.02.00.00 (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
Registra o valor do capital subscrito a realizar das empresas 
publicas e sociedades de economia mista.

Devedor

2.3.1.2.3.03.00.00
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE 
ACOES

Registra todos os gastos com captacao de recursos por emissao de 
acoes ou outros valores mobiliarios pertencentes ao patrimonio 
liquido.

Devedor

2.3.1.2.4.00.00.00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende o capital social subscrito, deduzido da parcela ainda 
não realizada. 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

2.3.1.2.4.01.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
Registra o valor do capital subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista.

Credor

2.3.1.2.4.02.00.00 (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
Registra o valor do capital subscrito a realizar das empresas 
publicas e sociedades de economia mista.

Devedor
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2.3.1.2.4.03.00.00
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE 
ACOES

Registra todos os gastos com captacao de recursos por emissao de 
acoes ou outros valores mobiliarios pertencentes ao patrimonio 
liquido.

Devedor

2.3.1.2.5.00.00.00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende o capital social subscrito, deduzido da parcela ainda 
não realizada. 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

2.3.1.2.5.01.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
Registra o valor do capital subscrito das empresas publicas e 
sociedades de economia mista.

Credor

2.3.1.2.5.02.00.00 (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
Registra o valor do capital subscrito a realizar das empresas 
publicas e sociedades de economia mista.

Devedor

2.3.1.2.5.03.00.00
(-) GASTOS COM EMISSÃO DE 
ACOES

Registra todos os gastos com captacao de recursos por emissao de 
acoes ou outros valores mobiliarios pertencentes ao patrimonio 
liquido.

Devedor

2.3.2.0.0.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus 
acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento 
de capital, quando nao haja a possibilidade de devolucao destes 
recursos.

Credor

2.3.2.0.1.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou 
quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, 
quando nao haja a possibilidade de devolucao destes recursos. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor
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2.3.2.0.2.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL - INTRA 
OFSS

Registra os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou 
quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, 
quando nao haja a possibilidade de devolucao destes recursos. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidado do OFSS.

Credor

2.3.2.0.3.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL INTER 
OFSS - UNIÃO

Registra os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou 
quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, 
quando nao haja a possibilidade de devolucao destes recursos. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.3.2.0.4.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL INTER 
OFSS - ESTADO

Registra os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou 
quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, 
quando nao haja a possibilidade de devolucao destes recursos. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.3.2.0.5.00.00.00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL INTER 
OFSS - MUNICÍPIO

Registra os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou 
quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, 
quando nao haja a possibilidade de devolucao destes recursos. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do OFSS.

Credor

2.3.3.0.0.00.00.00 RESERVAS DE CAPITAL
Compreende os valores acrescidos ao patrimonio que nao 
transitaram pelo resultado como variacoes patrimoniais 
aumentativas (VPA).

Credor
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2.3.3.1.0.00.00.00 AGIO NA EMISSÃO DE ACOES

Compreende a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar 
o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor 
nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do 
capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de 
debêntures ou partes beneficiarias.

Credor

2.3.3.1.1.00.00.00
AGIO NA EMISSÃO DE ACOES - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o 
valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor 
nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do 
capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de 
debêntures ou partes beneficiarias. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Credor

2.3.3.1.2.00.00.00
AGIO NA EMISSÃO DE ACOES - 
INTRA OFSS

Registra a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o 
valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor 
nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do 
capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de 
debêntures ou partes beneficiarias. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Credor
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2.3.3.1.3.00.00.00
AGIO NA EMISSÃO DE ACOES 
INTER OFSS - UNIÃO

Registra a contrib do subscritor de ações que ultrapassar valor 
nominal e parte do preço de emissão das ações sem val nominal 
que ultrapassar a importância destinada à formação do capital 
social, inclusive em casos de conversão em ações de debêntures 
ou partes beneficiarias. comp os saldos que serão excluídos nos 
demonst cons do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e a União.

Credor

2.3.3.1.4.00.00.00
AGIO NA EMISSÃO DE ACOES 
INTER OFSS - ESTADO

Registra a contrib do subscritor de ações que ultrapassar o val 
nominal e parte do preço de emissão das ações sem val nominal 
que ultrapassar a importância destinada à formação do capital 
social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures 
ou partes beneficiarias. comp os saldos que serão excluídos nos 
demonst cons do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um Estado.

Credor

2.3.3.1.5.00.00.00
AGIO NA EMISSÃO DE ACOES 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Registra a contrib do subscritor de ações que ultrapassar o valor 
nominal e parte do preço de emissão das ações sem val nominal 
que ultrapassar a importância destinada à formação do capital 
social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures 
ou partes beneficiarias. comp os saldos que serão excluídos nos 
demonst cons do OFSS de entes públicos distintos, resultantes das 
trans entre o ente e a um Município.

Credor

2.3.3.2.0.00.00.00
ALIENACAO DE PARTES 
BENEFICIARIAS Compreende o produto da alienacao de partes beneficiarias.

Credor
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2.3.3.2.1.00.00.00
ALIENACAO DE PARTES 
BENEFICIARIAS - CONSOLIDAÇÃO

Registra o produto da alienacao de partes 
beneficiarias.Compreende os sLDO que não serão excluídos nos 
demonstr consolid do orçam fiscal e da segurid social (OFSS) ,

Credor

2.3.3.2.2.00.00.00
ALIENACAO DE PARTES 
BENEFICIARIAS - INTRA OFSS

Registra o produto da alienacao de partes 
beneficiarias.Compreende os sLDO que serão excluídos nos 
demonstr consolid do orçam fiscal e da segurid social (OFSS) do 
ente.

Credor

2.3.3.2.3.00.00.00
ALIENACAO DE PARTES 
BENEFICIARIAS INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra o produto da alienacao de partes 
beneficiarias.Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultante das transações 
entre o ente e a União

Credor

2.3.3.2.4.00.00.00
ALIENACAO DE PARTES 
BENEFICIARIAS INTER OFSS - 
ESTADO

Registra o produto da alienacao de partes 
beneficiarias.Compreende os sLDO que serão excluídos nos 
demonstr consolid do orçam fiscal e da segurid social (OFSS) de 
entes públicos distintos, resultante das transaçações entre o ente e 
um Estado.

Credor

2.3.3.2.5.00.00.00
ALIENACAO DE PARTES 
BENEFICIARIAS INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra o produto da alienacao de partes 
beneficiarias.Compreende os sLDO que serão excluídos nos 
demonstr consolid do orçam fiscal e da segurid social (OFSS) de 
entes públicos distintos, resultante das transações entre o ente e 
um Município.

Credor

2.3.3.3.0.00.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE 
SUBSCRICAO Compreende o produto da alienacao de bonus de subscricao.

Credor
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2.3.3.3.1.00.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE 
SUBSCRICAO - CONSOLIDAÇÃO

Registra o produto da alienacao de bonus de subscricao. 
Compreende os sLDO que não serão excluídos nos demonstr 
consolid do orçam fiscal e da segurid social (OFSS).

Credor

2.3.3.3.2.00.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE 
SUBSCRICAO - INTRA OFSS

Registra o produto da alienacao de bonus de subscricao. 
Compreende os sLDO que serão excluídos nos demonstr consolid 
do orçam fiscal e da segurid social (OFSS) do mesmo ente.

Credor

2.3.3.3.3.00.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE 
SUBSCRICAO INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra o produto da alienacao de bonus de subscricao. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultante das transações entre o ente e 
a União

Credor

2.3.3.3.4.00.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE 
SUBSCRICAO INTER OFSS - 
ESTADO

Registra o produto da alienacao de bonus de subscricao. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultante das transações entre o ente e 
um Estado.

Credor

2.3.3.3.5.00.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE 
SUBSCRICAO INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra o produto da alienacao de bonus de subscricao. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
de entes públicos distintos, resultante das transações entre o ente e 
um Município.

Credor

2.3.3.4.0.00.00.00
CORRECAO MONETARIA DO 
CAPITAL REALIZADO

Compreende o resultado da correcao monetaria do capital 
realizado, enquanto nao-capitalizado.

Credor
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2.3.3.4.1.00.00.00
CORRECAO MONETARIA DO 
CAPITAL REALIZADO - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra o resultado da correcao monetaria do capital realizado, 
enquanto nao-capitalizado. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.3.3.4.2.00.00.00
CORRECAO MONETARIA DO 
CAPITAL REALIZADO - INTRA 
OFSS

Registra o resultado da correcao monetaria do capital realizado, 
enquanto nao-capitalizado. Compreende os saldos que serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

Credor

2.3.3.4.3.00.00.00
CORRECAO MONETARIA DO 
CAPITAL REALIZADO INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra o resultado da correção monetária do capital realizado, 
enquanto não capitalizado. 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

2.3.3.4.4.00.00.00
CORRECAO MONETARIA DO 
CAPITAL REALIZADO INTER OFSS - 
ESTADO

Registra o resultado da correção monetária do capital realizado, 
enquanto não capitalizado. 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

2.3.3.4.5.00.00.00
CORRECAO MONETARIA DO 
CAPITAL REALIZADO INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra o resultado da correção monetária do capital realizado, 
enquanto não capitalizado. 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
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2.3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL
Compreende os valores das demais reservas de capital, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao.

Credor

2.3.3.9.1.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores das demais reservas de capital, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.3.3.9.1.01.00.00
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de premio na emissao de debentures, que 
ocorrem quando o preco da emissao de debentures for superior a 
seu valor nominal. esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
período necessário para utilização do saldo remanescente.

Credor

2.3.3.9.1.02.00.00
RESERVAS DE DOACOES E 
SUBVENCOES PARA 
INVESTIMENTOS

Registra os valores de doacoes e subvencoes para 
investimentos.esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
periodo necessario para utlizacao dos saldos remanescentes nela .

Credor

2.3.3.9.1.03.00.00
RESERVA DE CORRECAO 
MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 
1.598/77

Registra os valores do resultado da correcao monetaria especial, 
conforme o Decreto-lei nº 1.598/77.

Credor

2.3.3.9.1.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
Registra os valores das demais reservas de capital, nao 
contabilizaveis em outras contas deste plano.

Credor
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2.3.3.9.2.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - 
INTRA OFSS

Compreende os valores das demais reservas de capital, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.3.3.9.2.01.00.00
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de premio na emissao de debentures, que 
ocorrem quando o preco da emissao de debentures for superior a 
seu valor nominal. esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
periodo necessario para utlizacao dos saldos remanescentes nela .

Credor

2.3.3.9.2.02.00.00
RESERVAS DE DOACOES E 
SUBVENCOES PARA 
INVESTIMENTOS

Registra os valores de doacoes e subvencoes para 
investimentos.esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
periodo necessario para utlizacao dos saldos remanescentes nela .

Credor

2.3.3.9.2.03.00.00
RESERVA DE CORRECAO 
MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 
1.598/77

Registra os valores do resultado da correcao monetaria especial, 
conforme o Decreto-lei nº 1.598/77.

Credor

2.3.3.9.2.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
Registra os valores das demais reservas de capital, nao 
contabilizaveis em outras contas deste plano.

Credor

2.3.3.9.3.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende os valores das demais reservas de capital, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor
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2.3.3.9.3.01.00.00
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de premio na emissao de debentures, que 
ocorrem quando o preco da emissao de debentures for superior a 
seu valor nominal. esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
período necessário.

Credor

2.3.3.9.3.02.00.00
RESERVAS DE DOACOES E 
SUBVENCOES PARA 
INVESTIMENTOS

Registra os valores de doacoes e subvencoes para 
investimentos.esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
periodo necessario para utlizacao dos saldos remanescentes nela .

Credor

2.3.3.9.3.03.00.00
RESERVA DE CORRECAO 
MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 
1.598/77

Registra os valores do resultado da correcao monetaria especial, 
conforme o Decreto-lei nº 1.598/77.

Credor

2.3.3.9.3.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
Registra os valores das demais reservas de capital, nao 
contabilizaveis em outras contas deste plano.

Credor

2.3.3.9.4.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende os valores das demais reservas de capital, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.3.3.9.4.01.00.00
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de premio na emissao de debentures, que 
ocorrem quando o preco da emissao de debentures for superior a 
seu valor nominal. esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
período necessário.

Credor
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2.3.3.9.4.02.00.00
RESERVAS DE DOACOES E 
SUBVENCOES PARA 
INVESTIMENTOS

Registra os valores de doacoes e subvencoes para 
investimentos.esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
periodo necessario para utlizacao dos saldos remanescentes nela .

Credor

2.3.3.9.4.03.00.00
RESERVA DE CORRECAO 
MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 
1.598/77

Registra os valores do resultado da correcao monetaria especial, 
conforme o Decreto-lei nº 1.598/77.

Credor

2.3.3.9.4.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
Registra os valores das demais reservas de capital, nao 
contabilizaveis em outras contas deste plano.

Credor

2.3.3.9.5.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende os valores das demais reservas de capital, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao.Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS.

Credor

2.3.3.9.5.01.00.00
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Registra os valores de premio na emissao de debentures, que 
ocorrem quando o preco da emissao de debentures for superior a 
seu valor nominal. esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
período necessário para utilização do saldo remanescente.

Credor

2.3.3.9.5.02.00.00
RESERVAS DE DOACOES E 
SUBVENCOES PARA 
INVESTIMENTOS

Registra os valores de doacoes e subvencoes para 
investimentos.esta conta nao consta mais dentre as rubricas de 
reservas de capital e assim deve ser utilizada apenas durante o 
periodo necessario para utlizacao dos saldos remanescentes nela .

Credor
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2.3.3.9.5.03.00.00
RESERVA DE CORRECAO 
MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 
1.598/77

Registra os valores do resultado da correcao monetaria especial, 
conforme o Decreto-lei nº 1.598/77.

Credor

2.3.3.9.5.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
Registra os valores das demais reservas de capital, nao 
contabilizaveis em outras contas deste plano.

Credor

2.3.4.0.0.00.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO 
PATRIMONIAL

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuicoes de 
valor atribuidos a elementos do ativo e do passivo em decorrencia 
da sua avaliacao a valor justo, nos casos previstos pela lei nº 
6.404/76 ou em normas expedidas pela CVM.

Credor

2.3.4.1.0.00.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO 
PATRIMONIAL DE ATIVOS

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de 
valor atribuídos a elementos do ativo em decorrência da sua 
avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em 
normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto 
não computadas no resultado do exercício.

Credor

2.3.4.1.1.00.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO 
PATRIMONIAL DE ATIVOS - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 
atribuídos a elementos do ativo em decorrência da sua avaliação a 
valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas 
expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não 
computadas no resultado do exercício. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor
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2.3.4.2.0.00.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO 
PATRIMONIAL DE PASSIVOS

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de 
valor atribuídos a elementos do passivo em decorrência da sua 
avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em 
normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto 
não computadas no resultado do exercício.

Credor

2.3.4.2.1.00.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO 
PATRIMONIAL DE PASSIVOS - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 
atribuídos a elementos do passivo em decorrência da sua avaliação 
a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas 
expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não 
computadas no resultado do exercício. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Credor

2.3.5.0.0.00.00.00 RESERVAS DE LUCROS
Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
das entidades para finalidades especificas.

Credor

2.3.5.1.0.00.00.00 RESERVA LEGAL
Compreende os valores das reservas obrigatoriamente constituidas 
com 5% do lucro liquido do exercício, ate atingir o limite de 20% do 
capital social realizado.

Credor

2.3.5.1.1.00.00.00
RESERVA LEGAL- 
CONSOLIDAÇÃO

Registra os valores das reservas obrigatoriamente constituídas com 
5% do lucro liquido do exercício, até atingir o limite de 20% do 
capital social realizado. Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS).

Credor
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2.3.5.1.2.00.00.00 RESERVA LEGAL- INTRA OFSS

Registra os valores das reservas obrigatoriamente constituídas com 
5% do lucro liquido do exercício, até atingir o limite de 20% do 
capital social realizado. Compreende os saldos que serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS) do ente.

Credor

2.3.5.1.3.00.00.00
RESERVA LEGAL INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra os valores das reservas obrigatoriamente constituídas com 
5% do lucro liquido do exercício, até atingir o limite de 20% do 
capital social realizado. 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

2.3.5.1.4.00.00.00
RESERVA LEGAL INTER OFSS - 
ESTADO

Registra os valores das reservas obrigatoriamente constituídas com 
5% do lucro liquido do exercício, até atingir o limite de 20% do 
capital social realizado. 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

2.3.5.1.5.00.00.00
RESERVA LEGAL INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra os valores das reservas obrigatoriamente constituídas com 
5% do lucro liquido do exercício, até atingir o limite de 20% do 
capital social realizado. 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
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2.3.5.2.0.00.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS Compreende as reservas constituidas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a atender finalidades determinadas no estatuto.

Credor

2.3.5.2.1.00.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a atender finalidades determinadas no estatuto. 
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Credor

2.3.5.2.2.00.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - 
INTRA OFSS

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a atender finalidades determinadas no estatuto. 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
do ente.

Credor

2.3.5.2.3.00.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS INTER 
OFSS - UNIÃO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a atender finalidades determinadas no estatuto. 
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

2.3.5.2.4.00.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS INTER 
OFSS - ESTADO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a atender finalidades determinadas no estatuto. 
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
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2.3.5.2.5.00.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS INTER 
OFSS - MUNICÍPIO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a atender finalidades determinadas no estatuto. 
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

2.3.5.3.0.00.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS

Compreende as reservas constituidas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a compensar, em exercício futuro, a diminuicao do lucro 
decorrente de perda julgada provavel, cujo valor possa ser 
estimado.

Credor

2.3.5.3.1.00.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro 
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser 
estimado. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Credor

2.3.5.3.2.00.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - 
INTRA OFSS

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro 
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser 
estimado. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) do mesmo ente.

Credor
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2.3.5.3.3.00.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 
INTER OFSS - UNIÃO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro 
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser 
estimado. 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

2.3.5.3.4.00.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 
INTER OFSS - ESTADO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro 
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser 
estimado.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

2.3.5.3.5.00.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Registra as reservas constituídas com parcelas do lucro liquido 
destinadas a compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro 
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser 
estimado. 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

2.3.5.4.0.00.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS 
FISCAIS

Compreende a reserva constituida com parcela do lucro liquido 
decorrente de doacoes ou subvencoes governamentais para 
investimentos, que podera ser excluida da base de calculo do 
dividendo obrigatorio.

Credor
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2.3.5.4.1.00.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS 
FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO

Registra a reserva constituida com parcela do lucro liquido 
decorrente de doacoes ou subvencoes governamentais para 
investimentos,que podera ser excluida da base de calculo do 
dividendo obrigatorio.Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) do ente público

Credor

2.3.5.4.2.00.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS 
FISCAIS - INTRA OFSS

Registra a reserva constituida com parcela do lucro liquido 
decorrente de doacoes ou subvencoes governamentais para 
investimentos, que podera ser excluida da base de calculo do 
dividendo obrigatorio.ompreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS) do ente público

Credor

2.3.5.4.3.00.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS 
FISCAIS INTER OFSS - UNIÃO

Registra a reserva constituida com parcela do lucro liquido 
decorrente de doacoes ou subvencoes governamentais para 
investimentos, que podera ser excluida da base de calculo do 
dividendo obrigatorio. ompreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS) do ente público.

Credor

2.3.5.4.4.00.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS 
FISCAIS INTER OFSS - ESTADO

Registra a reserva constituida com parcela do lucro liquido 
decorrente de doacoes ou subvencoes governamentais para 
investimentos,que podera ser excluida da base de calculo do 
dividendo obrigatorio.ompreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS) do ente público.

Credor
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2.3.5.4.5.00.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS 
FISCAIS INTER OFSS - MUNICÍPIO

Registra a reserva constituida com parcela do lucro liquido 
decorrente de doacoes ou subvencoes governamentais para 
investimentos,que podera ser excluida da base de calculo do 
dividendo obrigatorio.ompreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS) do ente público.

Credor

2.3.5.5.0.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO

Compreende as reservas constituidas com parte do lucro liquido , 
com o objetivo de atender a projetos de investimento.

Credor

2.3.5.5.1.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende as reservas constituidas com parte do lucro liquido , 
com o objetivo de atender a projetos de investimento. Compreende 
os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.3.5.5.1.01.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DO EXERCICIO

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido do 
exercício, com o objetivo de atender a projetos de investimento.

Credor

2.3.5.5.1.02.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido de 
exercícios anteriores, com o objetivo de atender a projetos de 
investimento.

Credor

2.3.5.5.2.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - INTRA OFSS

Compreende as reservas constituidas com parte do lucro liquido , 
com o objetivo de atender a projetos de investimento. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do ente público

Credor

2.3.5.5.2.01.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DO EXERCICIO

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido do 
exercício, com o objetivo de atender a projetos de investimento.

Credor
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2.3.5.5.2.02.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido de 
exercícios anteriores, com o objetivo de atender a projetos de 
investimento.

Credor

2.3.5.5.3.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO INTER OFSS - UNIÃO

Compreende as reservas constituidas com parte do lucro liquido , 
com o objetivo de atender a projetos de investimento. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do ente público.

Credor

2.3.5.5.3.01.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DO EXERCICIO

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido do 
exercício, com o objetivo de atender a projetos de investimento.

Credor

2.3.5.5.3.02.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido de 
exercícios anteriores, com o objetivo de atender a projetos de 
investimento.

Credor

2.3.5.5.4.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO INTER OFSS - ESTADO

Compreende as reservas constituidas com parte do lucro liquido , 
com o objetivo de atender a projetos de investimento. Compreende 
os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do ente público.

Credor

2.3.5.5.4.01.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DO EXERCICIO

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido do 
exercício, com o objetivo de atender a projetos de investimento.

Credor

2.3.5.5.4.02.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido de 
exercícios anteriores, com o objetivo de atender a projetos de 
investimento.

Credor
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2.3.5.5.5.00.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende as reservas constituidas com parte do lucro liquido , 
com o objetivo de atender a projetos de investimento. C 
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos 
consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) 
do ente público.

Credor

2.3.5.5.5.01.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DO EXERCICIO

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido do 
exercício, com o objetivo de atender a projetos de investimento.

Credor

2.3.5.5.5.02.00.00
RESERVAS DE LUCROS PARA 
EXPANSAO - DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra as reservas constituidas com parte do lucro liquido de 
exercícios anteriores, com o objetivo de atender a projetos de 
investimento.

Credor

2.3.5.6.0.00.00.00
RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR

Compreende a reserva constituida com o excesso entre o montante 
do dividendo obrigatorio e a parcela realizada do lucro liquido do 
exercício.

Credor

2.3.5.6.1.00.00.00
RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO

Registra a reserva constituida com o excesso entre o montante do 
dividendo obrigatorio e a parcela realizada do lucro liquido do 
exercício. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) do ente público.

Credor

2.3.5.6.2.00.00.00
RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR- INTRA OFSS

Registra a reserva constituida com o excesso entre o montante do 
dividendo obrigatorio e a parcela realizada do lucro liquido do 
exercício. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS) do ente público.

Credor
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2.3.5.6.3.00.00.00
RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR INTER OFSS - UNIÃO

Registra a reserva constituida com o excesso entre o montante do 
dividendo obrigatorio e a parcela realizada do lucro liquido do 
exercício. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social

Credor

2.3.5.6.4.00.00.00
RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR INTER OFSS - ESTADO

Registra a reserva constituida com o excesso entre o montante do 
dividendo obrigatorio e a parcela realizada do lucro liquido do 
exercício. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social

Credor

2.3.5.6.5.00.00.00
RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra a reserva constituida com o excesso entre o montante do 
dividendo obrigatorio e a parcela realizada do lucro liquido do 
exercício. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social

Credor

2.3.5.7.0.00.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE 
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES

Compreende a parcela do lucro liquido do exercício decorrente do 
premio na emissao de debentures.

Credor

2.3.5.7.1.00.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE 
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES- CONSOLIDAÇÃO

Compreende a parcela do lucro liquido do exercício decorrente do 
premio na emissao de debentures. Compreende os saldos que não 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

Credor
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2.3.5.7.2.00.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE 
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES- INTRA OFSS

Compreende a parcela do lucro liquido do exercício decorrente do 
premio na emissao de debentures. Registra os valores de 
operacoes efetuadas entre  duas unidades  pertencentes aos 
orcamentos fiscal e da seguridade social (OFSS)  do mesmo ente 
publico.

Credor

2.3.5.7.3.00.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE 
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende a parcela do lucro líquido do exercício decorrente do 
premio na emissão de debêntures. 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

2.3.5.7.4.00.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE 
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende a parcela do lucro líquido do exercício decorrente do 
premio na emissão de debêntures. 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

2.3.5.7.5.00.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE 
PREMIO NA EMISSÃO DE 
DEBENTURES INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende a parcela do lucro líquido do exercício decorrente do 
premio na emissão de debêntures. 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
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2.3.5.9.0.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO
Compreende os valores das demais reservas de lucro, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao.

Credor

2.3.5.9.1.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - 
CONSOLIDAÇÃO

CCompreende os valores das demais reservas de lucro, inclusive 
aquelas que terão seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislação Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS).

Credor

2.3.5.9.1.01.00.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
Registra as parcelas do lucro ainda nao realizadas financeiramente, 
resultante de creditos fiscais diferidos, de acordo com a deliberacao 
da CVM nº 273, de 20/08/98.

Credor

2.3.5.9.1.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
Registra as demais reservas de lucro nao contabilizaveis em outras 
contas deste plano.

Credor

2.3.5.9.2.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - 
INTRA OFSS

Compreende os valores das demais reservas de lucro, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.5.9.2.01.00.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
Registra as parcelas do lucro ainda nao realizadas financeiramente, 
resultante de creditos fiscais diferidos, de acordo com a deliberacao 
da CVM nº 273, de 20/08/98.

Credor

2.3.5.9.2.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
Registra as demais reservas de lucro nao contabilizaveis em outras 
contas deste plano.

Credor
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2.3.5.9.3.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende os valores das demais reservas de lucro, inclusive 
aquelas que terão seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislação. 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

2.3.5.9.3.01.00.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
Registra as parcelas do lucro ainda nao realizadas financeiramente, 
resultante de creditos fiscais diferidos, de acordo com a deliberacao 
da CVM nº 273, de 20/08/98.

Credor

2.3.5.9.3.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
Registra as demais reservas de lucro nao contabilizaveis em outras 
contas deste plano.

Credor

2.3.5.9.4.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende os valores das demais reservas de lucro, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.5.9.4.01.00.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
Registra as parcelas do lucro ainda nao realizadas financeiramente, 
resultante de creditos fiscais diferidos, de acordo com a deliberacao 
da CVM nº 273, de 20/08/98.

Credor

2.3.5.9.4.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
Registra as demais reservas de lucro nao contabilizaveis em outras 
contas deste Plano.

Credor
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2.3.5.9.5.00.00.00
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende os valores das demais reservas de lucro, inclusive 
aquelas que terao seus saldos realizados por haverem sido extintas 
pela legislacao. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.5.9.5.01.00.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
Registra as parcelas do lucro ainda nao realizadas financeiramente, 
resultante de creditos fiscais diferidos, de acordo com a deliberacao 
da CVM nº 273, de 20/08/98.

Credor

2.3.5.9.5.98.00.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
Registra as demais reservas de lucro nao contabilizaveis em outras 
contas deste Plano.

Credor

2.3.6.0.0.00.00.00 DEMAIS RESERVAS
Compreende as demais reservas, nao classificadas como reservas 
de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terao seus saldos 
realizados por terem sido extintas pela legislacao.

Credor

2.3.6.1.0.00.00.00 RESERVA DE REAVALIACAO
Compreende a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a 
elementos do ativo, apurados pela diferenca entre o valor do laudo 
e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliacoes 
anteriores). nos casos permitidos pela legislação vigente.

Credor

2.3.6.1.1.00.00.00
RESERVA DE REAVALIACAO - 
CONSOLIDAÇÃO

Compreende a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a 
elementos do ativo, apurados pela diferenca entre o valor do laudo 
e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliacoes 
anteriores). Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor
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2.3.6.1.1.01.00.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por inscricao generica do tipo individualizacao de 
imoveis.

Credor

2.3.6.1.1.02.00.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - 
POR NUMERO DO RIP

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por numero registro imobiliario patrimonial (RIP) de 
imovel.

Credor

2.3.6.1.1.03.00.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens moveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor

2.3.6.1.1.04.00.00
REAVALIACAO DE BENS 
INTANGIVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens intangiveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando 
o controle for por CGC, CPF, IG ou UG.

Credor

2.3.6.1.1.05.00.00
REAVALIACAO DE ATIVOS DE 
COLIGADAS E CONTROLADAS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, das reavaliacoes 
efetuadas nos ativos das coligadas e controladas avaliadas pelo 
metodo de equivalencia patrimonial.

Credor

2.3.6.1.1.98.00.00
OUTRAS RESERVAS DE 
REAVALIACAO

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a outros 
bens da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor

2.3.6.1.1.99.00.00
(-) TRIBUTOS SOBRE A RESERVA 
DE REAVALIACAO

Registra o valor da carga tributaria (Imposto de Renda e 
Contribuicao Social) devida sobre a futura realizacao de ativo que a 
geraram (para efeito de controle fiscal).

Devedor
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2.3.6.1.2.00.00.00
RESERVA DE REAVALIACAO - 
INTRA OFSS

Compreende a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a 
elementos do ativo, apurados pela diferenca entre o valor do laudo 
e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliacoes 
anteriores). Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.6.1.2.01.00.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por inscricao generica do tipo individualizacao de 
imoveis.

Credor

2.3.6.1.2.02.00.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - 
POR NUMERO DO RIP

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por numero registro imobiliario patrimonial (RIP) de 
imovel.

Credor

2.3.6.1.2.03.00.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens moveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor

2.3.6.1.2.04.00.00
REAVALIACAO DE BENS 
INTANGIVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens intangiveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando 
o controle for por CGC, CPF, ig ou ug.

Credor

2.3.6.1.2.05.00.00
REAVALIACAO DE ATIVOS DE 
COLIGADAS E CONTROLADAS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, das reavaliacoes 
efetuadas nos ativos das coligadas e controladas avaliadas pelo 
metodo de equivalencia patrimonial.

Credor

2.3.6.1.2.98.00.00
OUTRAS RESERVAS DE 
REAVALIACAO

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a outros 
bens da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor
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2.3.6.1.2.99.00.00
(-) TRIBUTOS SOBRE A RESERVA 
DE REAVALIACAO

Registra o valor da carga tributaria (Imposto de Renda e 
Contribuicao Social) devida sobre a futura realizacao de ativo que a 
geraram (para efeito de controle fiscal).

Devedor

2.3.6.1.3.00.00.00
RESERVA DE REAVALIACAO 
INTER OFSS - UNIÃO

Compreende a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a 
elementos do ativo, apurados pela diferenca entre o valor do laudo 
e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliacoes 
anteriores). Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.6.1.3.01.00.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por inscricao generica do tipo individualizacao de 
imoveis.

Credor

2.3.6.1.3.02.00.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens moveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor

2.3.6.1.3.03.00.00
REAVALIACAO DE BENS 
INTANGIVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens intangiveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando 
o controle for por CGC, CPF, IG ou UG.

Credor

2.3.6.1.3.04.00.00
REAVALIACAO DE ATIVOS DE 
COLIGADAS E CONTROLADAS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, das reavaliacoes 
efetuadas nos ativos das coligadas e controladas avaliadas pelo 
metodo de equivalencia patrimonial.

Credor

2.3.6.1.3.98.00.00
OUTRAS RESERVAS DE 
REAVALIACAO

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a outros 
bens da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor
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2.3.6.1.3.99.00.00
(-) TRIBUTOS SOBRE A RESERVA 
DE REAVALIACAO

Registra o valor da carga tributaria (Imposto de Renda e 
Contribuicao Social) devida sobre a futura realizacao de ativo que a 
geraram (para efeito de controle fiscal).

Devedor

2.3.6.1.4.00.00.00
RESERVA DE REAVALIACAO 
INTER OFSS - ESTADO

Compreende a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a 
elementos do ativo, apurados pela diferenca entre o valor do laudo 
e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliacoes 
anteriores). Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.6.1.4.01.00.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por inscricao generica do tipo individualizacao de 
imoveis.

Credor

2.3.6.1.4.02.00.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens moveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor

2.3.6.1.4.03.00.00
REAVALIACAO DE BENS 
INTANGIVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens intangiveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando 
o controle for por CGC, CPF, IG ou UG.

Credor

2.3.6.1.4.04.00.00
REAVALIACAO DE ATIVOS DE 
COLIGADAS E CONTROLADAS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, das reavaliacoes 
efetuadas nos ativos das coligadas e controladas avaliadas pelo 
metodo de equivalencia patrimonial.

Credor

2.3.6.1.4.98.00.00
OUTRAS RESERVAS DE 
REAVALIACAO

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a outros 
bens da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor
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2.3.6.1.4.99.00.00
(-) TRIBUTOS SOBRE A RESERVA 
DE REAVALIACAO

Registra o valor da carga tributaria (Imposto de Renda e 
Contribuicao Social) devida sobre a futura realizacao de ativo que a 
geraram (para efeito de controle fiscal).

Devedor

2.3.6.1.5.00.00.00
RESERVA DE REAVALIACAO 
INTER OFSS - MUNICÍPIO

Compreende a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a 
elementos do ativo, apurados pela diferenca entre o valor do laudo 
e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliacoes 
anteriores). Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do OFSS do ente público.

Credor

2.3.6.1.5.01.00.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens imoveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando o 
controle for por inscricao generica do tipo individualizacao de 
imoveis.

Credor

2.3.6.1.5.02.00.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens moveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor

2.3.6.1.5.03.00.00
REAVALIACAO DE BENS 
INTANGIVEIS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, atribuidos aos 
bens intangiveis da entidade, decorrentes de reavaliacoes, quando 
o controle for por CGC, CPF, IG ou UG.

Credor

2.3.6.1.5.04.00.00
REAVALIACAO DE ATIVOS DE 
COLIGADAS E CONTROLADAS

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor, das reavaliacoes 
efetuadas nos ativos das coligadas e controladas avaliadas pelo 
metodo de equivalencia patrimonial.

Credor

2.3.6.1.5.98.00.00
OUTRAS RESERVAS DE 
REAVALIACAO

Registra a contrapartida dos acrescimos de valor atribuidos a outros 
bens da entidade, decorrentes de reavaliacoes.

Credor
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2.3.6.1.5.99.00.00
(-) TRIBUTOS SOBRE A RESERVA 
DE REAVALIACAO

Registra o valor da carga tributaria (Imposto de Renda e 
Contribuicao Social) devida sobre a futura realizacao de ativo que a 
geraram (para efeito de controle fiscal).

Devedor

2.3.6.9.0.00.00.00 OUTRAS RESERVAS
Compreende outras reservas que nao forem classificadas como 
reservas de capital ou de lucro

Credor

2.3.6.9.1.00.00.00
OUTRAS RESERVAS - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra outras reservas que nao forem classificadas como reservas 
de capital ou de lucro.Compreende os saldos que não serão 
excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social (OFSS).

Credor

2.3.6.9.2.00.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS
Registra outras reservas que nao forem classificadas como reservas 
de capital ou de lucro. Compreende os saldos que serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

Credor

2.3.6.9.3.00.00.00
OUTRAS RESERVAS INTER OFSS - 
UNIÃO

Registra outras reservas que não forem classificadas como reservas 
de capital ou de lucro. 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
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2.3.6.9.4.00.00.00
OUTRAS RESERVAS INTER OFSS - 
ESTADO

Registra outras reservas que não forem classificadas como reservas 
de capital ou de lucro. 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

2.3.6.9.5.00.00.00
OUTRAS RESERVAS INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Registra outras reservas que não forem classificadas como reservas 
de capital ou de lucro. 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

2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS
Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuizos liquidos 
das empresas e os superavits ou deficits acumulados da 
administracao direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.0.00.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS

Compreende os superavits ou deficits acumulados da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.1.00.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

Compreende os superavits ou deficits acumulados da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos. Compreende os saldos que 
não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) .

Credor

2.3.7.1.1.01.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO 
EXERCICIO

Registra os superavits ou deficits do exercício da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor
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2.3.7.1.1.02.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Compreende os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores e os ajustes de exercícios anteriores da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.1.02.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios 
anteriores e os ajustes de exercícios anteriores da administração 
direta, autarquias, fundações e fundos.

Credor

2.3.7.1.1.02.02.00

SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores da administracao direta referentes a equivalência 
patrimonial das Participação em Empresas dependentes

Credor

2.3.7.1.1.02.03.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES - 
BAIXAS DO DISPONÍVEL - 2018

Registra superávits ou déficits por baixa de valores nas 
disponibilidades, referentes fatos geradores ocorridos em exercícios 
anteriores- BAIXAS DO DISPONÍVEL - 2018

Devedor

2.3.7.1.1.02.04.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES - 
INCORPORAÇÃO NO DISPONÍVEL - 
2018

Registra superávits ou déficits por incorporação de valores nas 
disponibilidades referentes fatos geradores de exercícios anteriores -
INCORPORAÇÃO NO DISPONÍVEL - 2018.

Credor

2.3.7.1.1.02.05.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES - BAIXA 
DE PASSIVOS FINANCEIROS - 
2018

Registra os superávits ou déficits por baixa de valores do Passivo 
Financeiro, referentes fatos geradores ocorridos em exercícios 
anteriores - - BAIXA DE PASSIVOS FINANCEIROS - 2018.

Credor

2.3.7.1.1.02.06.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES - 
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 
FINANCEIROS - 2018

Registra superávits ou déficits por incorporação de valores do 
Passivo Financeiro referentes fatos geradores de exercícios 
anteriores -- INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS FINANCEIROS - 
2018.

Devedor
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2.3.7.1.1.02.07.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES - 
BAIXAS DE DIREITOS 
FINANCEIROS - 2018

Registra os superávits ou déficits por baixa de valores de direitos 
financeiros, referentes fatos geradores ocorridos em exercícios 
anteriores - - BAIXAS DE DIREITOS FINANCEIROS - 2018.

Devedor

2.3.7.1.1.02.08.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES - 
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS 
FINANCEIROS - 2018

Registra superávits ou déficits por incorporação de valores nos 
direitos financeiros referentes fatos geradores de exercícios 
anteriores - - INCORPORAÇÃO DE DIREITOS FINANCEIROS - 
2018.

Credor

2.3.7.1.1.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudanca de criterio 
contabil ou da retificacao de erro imputavel a determinado exercício 
anterior, e que nao possam ser atribuidos a fatos subsequentes. 
serao registrados nesta conta os ajustes da administracao

Credor

2.3.7.1.1.04.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, 
FUSÃO E CISÃO

Registra o resultado apurado por extinção, cisão ou fusão de 
unidade da administração direta, autaruqias,fundações e fundos, 
ocorrida durante o exercício

Credor

2.3.7.1.1.05.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - DISPONIBILIDADE

Compreende a contrapartida referentes aos ajustes efetuados no 
saldo das contas do disponível e direitos financeiros, referentes a 
fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores.

Credor

2.3.7.1.1.05.01.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - BAIXAS DO 
DISPONÍVEL

Registra os ajustes por baixa de valores nas disponibilidades, 
referentes fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores.

Credor
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2.3.7.1.1.05.02.00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
NO DISPONÍVEL

Registra os ajustes por incorporação de valores nas 
disponibilidades referentes fatos geradores de exercícios anteriores.

Credor

2.3.7.1.1.05.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - BAIXAS DE 
DIREITOS FINANCEIROS

Registra os ajustes por baixa de valores de direitos financeiros, 
referentes fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores.

Credor

2.3.7.1.1.05.04.00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
DE DIREITOS FINANCEIROS

Registra os ajustes por incorporação de valores nos direitos 
financeiros referentes fatos geradores de exercícios anteriores.

Credor

2.3.7.1.1.06.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - PASSIVOS 
FINANCEIROS

Compreende a contrapartida referentes aos ajustes efetuados no 
saldo das contas do Passivo Financeiro, referentes a fatos 
geradores ocorridos em exercícios anteriores.

Credor

2.3.7.1.1.06.01.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - BAIXA DE 
PASSIVOS FINANCEIROS

Registra os ajustes por baixa de valores do Passivo Financeiro, 
referentes fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores.

Credor

2.3.7.1.1.06.02.00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
DE PASSIVOS FINANCEIROS

Registra os ajustes por incorporação de valores do Passivo 
Financeiro referentes fatos geradores de exercícios anteriores.

Credor
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2.3.7.1.2.00.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS - INTRA OFSS

Compreende os superavits ou deficits acumulados da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos. Compreende os saldos que 
serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.

Credor

2.3.7.1.2.01.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO 
EXERCICIO

Registra os superavits ou deficits do exercício da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.2.02.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios 
anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Credor

2.3.7.1.2.02.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores da administracao direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.2.02.02.00

SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores da administração direta referentes a equivalência 
patrimonial das Participação em Empresas não dependentes.

Credor

2.3.7.1.2.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério 
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. 
Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, 
autarquias, fundações e fundos.

Credor
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2.3.7.1.3.00.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS - INTER OFSS -
UNIÃO

Compreendem os superávits ou déficits acumulados da 
administração direta, autarquias, fundações e fundos. 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

2.3.7.1.3.01.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO 
EXERCICIO

Registra os superavits ou deficits do exercício da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.3.02.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores e os ajustes de exercícios anteriores da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.3.02.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores da administracao direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.3.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério 
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. 
Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, 
autarquias, fundações e fundos.

Credor

2.3.7.1.3.04.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, 
FUSÃO E CISÃO

Registra o resultado apurado por extinção, cisão ou fusão de 
unidade da administração direta, autarquias, fundações e fundos, 
ocorrida durante o exercício.

Credor
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2.3.7.1.4.00.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS - INTER OFSS -
ESTADO

Compreendem os superávits ou déficits acumulados da 
administração direta, autarquias, fundações e fundos. 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

2.3.7.1.4.01.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO 
EXERCICIO

Registra os superavits ou deficits do exercício da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.4.02.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Compreende os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores e os ajustes de exercícios anteriores da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.4.02.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores da administracao direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.4.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério 
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. 
Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, 
autarquias, fundações e fundos.

Credor

2.3.7.1.4.04.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, 
FUSÃO E CISÃO

Registra o resultado apurado por extinção, cisão ou fusão de 
unidade da administração direta, autarquias, fundações e fundos, 
ocorrida durante o exercício

Credor

186/197



PASSIVO

Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza

2.3.7.1.5.00.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS - INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreendem os superávits ou déficits acumulados da 
administração direta, autarquias, fundações e fundos. 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

2.3.7.1.5.01.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO 
EXERCICIO

Registra os superavits ou deficits do exercício da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.5.02.00.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores e os ajustes de exercícios anteriores da administracao 
direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.5.02.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra os superavits ou deficits acumulados de exercícios 
anteriores da administracao direta, autarquias, fundacoes e fundos.

Credor

2.3.7.1.5.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério 
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. 
Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, 
autarquias, fundações e fundos.

Credor

2.3.7.1.5.04.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, 
FUSÃO E CISÃO

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério 
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. 
Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, 
autarquias, fundações e fundos...

Credor
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2.3.7.2.0.00.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuizos liquidos 
das empresas.

Credor

2.3.7.2.1.00.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuizos liquidos 
das empresas. Compreende os saldos que não serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social (OFSS).

Credor

2.3.7.2.1.01.00.00
LUCROS E PREJUIZOS DO 
EXERCICIO

Registra o saldo dos lucros ou prejuizos liquidos das empresas no 
exercício.

Credor

2.3.7.2.1.02.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas.

Credor

2.3.7.2.1.02.01.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES

Compreende o saldo dos lucros e prejuízos acumulados nos 
exercícios anteriores das empresas.

Credor

2.3.7.2.1.02.01.01
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo dos lucros e prejuízos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas..

Credor

2.3.7.2.1.02.01.02

LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES - BAIXAS DO 
DISPONÍVEL - EMPRESAS -2018

Registra o saldo dos lucros e prejuízos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas - baixa do disponível - empresas - 2018.

Devedor
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2.3.7.2.1.02.01.03

LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES - FINANCEIROS - 
EMPRESAS - 2018

Registra o saldo dos lucros e prejuzos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas -financeiro - empresas - 2018.

Credor

2.3.7.2.1.02.01.04

LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
NO DISPONÍVEL - EMPRESAS - 
2018

Registra o saldo dos lucros e prejuízos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas - incorporação do disponível - empresas - 
2018.

Credor

2.3.7.2.1.02.01.05

LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES - BAIXA DE 
PASSIVOS FINANCEIROS - 
EMPRESAS -2018

Registra o saldo dos lucros e prejuízos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas - baixa de passivos financeiros - empresas 
- 2018.

Credor

2.3.7.2.1.02.01.06

LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
DE PASSIVOS FINANCEIROS - 
EMPRESAS - 20

Registra o saldo dos lucros e prejuízos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas incorporação de passivos financeiros - 
empresas - 2018.

Devedor

2.3.7.2.1.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério 
contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes...

Credor
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2.3.7.2.1.04.00.00
LUCROS A DESTINAR DO 
EXERCICIO

Registra o valor dos lucros do exercício pendentes de destinacao, 
ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.1.05.00.00
LUCROS A DESTINAR DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor dos lucros de exercícios anteriores pendentes de 
destinacao, ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.1.06.00.00
RESULTADOS APURADOS POR 
EXTINCAO, FUSAO E CISAO

Compreende o resultado apurado por extincao, cisao ou fusao de 
empresas durante o exercício.

Credor

2.3.7.2.1.07.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - DISPONIBILIDADE -
EMPRESAS

Compreende a contrapartida referentes aos ajustes efetuados no 
saldo das contas do disponível, referentes a fatos geradores 
ocorridos em exercícios anteriores- Exclusiva para as Empresas.

Credor

2.3.7.2.1.07.01.00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - BAIXAS DO 
DISPONÍVEL - EMPRESAS

Registra os ajustes por baixa de valores nas disponibilidades , 
referentes fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores - 
Exclusiva para Empresas..

Devedor

2.3.7.2.1.07.02.00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
NO DISPONÍVEL - EMPRESAS

Registra os ajustes por incorporação de valores nas 
disponibilidades referentes fatos geradores de exercícios anteriores - 
Exclusiva para Empresas..

Credor

2.3.7.2.1.08.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES - PASSIVOS 
FINANCEIROS -EMPRESAS

Compreende a contrapartida referentes aos ajustes efetuados no 
saldo das contas do Passivo Financeiro, referentes a fatos 
geradores ocorridos em exercícios anteriores- Exclusiva para as 
Empresas.

Credor
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2.3.7.2.1.08.01.00

AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - BAIXA DE 
PASSIVOS FINANCEIROS - 
EMPRESAS

Registra os ajustes por baixa de valores do Passivo Financeiro , 
referentes fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores - 
Exclusiva para Empresas.

Credor

2.3.7.2.1.08.02.00

AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES - INCORPORAÇÃO 
DE PASSIVOS FINANCEIROS - 
EMPRESAS

Registra os ajustes por incorporação de valores do Passivo 
Financeiro, referentes fatos geradores de exercícios anteriores - 
Exclusiva para Empresas

Credor

2.3.7.2.2.00.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS - INTRA OFSS

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos 
das empresas. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS) do ente.

Credor

2.3.7.2.2.01.00.00
LUCROS E PREJUIZOS DO 
EXERCICIO

Registra o saldo dos lucros ou prejuizos liquidos das empresas no 
exercício.

Credor

2.3.7.2.2.02.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Compreende o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos 
exercícios anteriores das empresas e os ajustes de exercícios 
anteriores.

Credor

2.3.7.2.2.02.01.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas.

Credor

2.3.7.2.2.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudanca de criterio 
contabil ou da retificacao de erro imputavel a determinado exercício 
anterior, e que nao possam ser atribuidos a fatos subsequentes.

Credor
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2.3.7.2.2.04.00.00
LUCROS A DESTINAR DO 
EXERCICIO

Registra o valor dos lucros do exercício pendentes de destinacao, 
ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.2.05.00.00
LUCROS A DESTINAR DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor dos lucros de exercícios anteriores pendentes de 
destinacao, ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.2.06.00.00
RESULTADOS APURADOS POR 
EXTINCAO, FUSAO E CISAO

Registra o resultado apurado por extincao, cisao ou fusao de 
empresas durante o exercício.

Credor

2.3.7.2.3.00.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS INTER OFSS - 
UNIÃO

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos 
das empresas. 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

2.3.7.2.3.01.00.00
LUCROS E PREJUIZOS DO 
EXERCICIO

Registra o saldo dos lucros ou prejuizos liquidos das empresas no 
exercício.

Credor

2.3.7.2.3.02.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Compreende o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos 
exercícios anteriores das empresas e os ajustes de exercícios 
anteriores.

Credor

2.3.7.2.3.02.01.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas.

Credor

2.3.7.2.3.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudanca de criterio 
contabil ou da retificacao de erro imputavel a determinado exercício 
anterior, e que nao possam ser atribuidos a fatos subsequentes.

Credor
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2.3.7.2.3.04.00.00
LUCROS A DESTINAR DO 
EXERCICIO

Registra o valor dos lucros do exercício pendentes de destinacao, 
ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.3.05.00.00
LUCROS A DESTINAR DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor dos lucros de exercícios anteriores pendentes de 
destinacao, ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.3.06.00.00
RESULTADOS APURADOS POR 
EXTINCAO, FUSAO E CISAO

Compreende o resultado apurado por extincao, cisao ou fusao de 
empresas durante o exercício.

Credor

2.3.7.2.4.00.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS INTER OFSS - 
ESTADO

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos 
das empresas. 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

2.3.7.2.4.01.00.00
LUCROS E PREJUIZOS DO 
EXERCICIO

Registra o saldo dos lucros ou prejuizos liquidos das empresas no 
exercício.

Credor

2.3.7.2.4.02.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Compreende o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos 
exercícios anteriores das empresas e os ajustes de exercícios 
anteriores.

Credor

2.3.7.2.4.02.01.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas.

Credor

2.3.7.2.4.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudanca de criterio 
contabil ou da retificacao de erro imputavel a determinado exercício 
anterior, e que nao possam ser atribuidos a fatos subsequentes.

Credor
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2.3.7.2.4.04.00.00
LUCROS A DESTINAR DO 
EXERCICIO

Registra o valor dos lucros do exercício pendentes de destinacao, 
ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.4.05.00.00
LUCROS A DESTINAR DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor dos lucros de exercícios anteriores pendentes de 
destinacao, ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.4.06.00.00
RESULTADOS APURADOS POR 
EXTINCAO, FUSAO E CISAO

Compreende o resultado apurado por extincao, cisao ou fusao de 
empresas durante o exercício.

Credor

2.3.7.2.5.00.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS INTER OFSS - 
MUNICÍPIO

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos 
das empresas. 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

2.3.7.2.5.01.00.00
LUCROS E PREJUIZOS DO 
EXERCICIO

Registra o saldo dos lucros ou prejuizos liquidos das empresas no 
exercício.

Credor

2.3.7.2.5.02.00.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Compreende o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos 
exercícios anteriores das empresas e os ajustes de exercícios 
anteriores.

Credor

2.3.7.2.5.02.01.00
LUCROS E PREJUIZOS 
ACUMULADOS NOS EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo dos lucros e prejuizos acumulados nos exercícios 
anteriores das empresas.

Credor
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2.3.7.2.5.03.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudanca de criterio 
contabil ou da retificacao de erro imputavel a determinado exercício 
anterior, e que nao possam ser atribuidos a fatos subsequentes.

Credor

2.3.7.2.5.04.00.00
LUCROS A DESTINAR DO 
EXERCICIO

Registra o valor dos lucros do exercício pendentes de destinacao, 
ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.5.05.00.00
LUCROS A DESTINAR DE 
EXERCICIOS ANTERIORES

Registra o valor dos lucros de exercícios anteriores pendentes de 
destinacao, ate a aprovacao da proposta pela Assembleia Geral.

Credor

2.3.7.2.5.06.00.00
RESULTADOS APURADOS POR 
EXTINCAO, FUSAO E CISAO

Compreende o resultado apurado por extincao, cisao ou fusao de 
empresas durante o exercício.

Credor

2.3.9.0.0.00.00.00
(-) ACOES / COTAS EM 
TESOURARIA

Compreende o valor das acoes ou cotas da entidade que foram 
adquiridas pela propria entidade.

Devedor

2.3.9.1.0.00.00.00 (-) ACOES EM TESOURARIA
Compreende o valor das acoes da entidade que foram adquiridas 
pela propria entidade.

Devedor

2.3.9.1.1.00.00.00
(-) ACOES EM TESOURARIA - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra o valor das acoes da entidade que foram adquiridas pela 
propria entidade. Compreende os saldos que não serão excluídos 
nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social (OFSS).

Devedor

2.3.9.1.2.00.00.00
(-) ACOES EM TESOURARIA - 
INTRA OFSS

Registra o valor das ações da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS) do mesmo ente.

Devedor
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2.3.9.1.3.00.00.00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA - 
INTER OFSS - UNIÃO

Registra o valor das ações da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. 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

2.3.9.1.4.00.00.00
(-) ACOES EM TESOURARIA INTER 
OFSS - ESTADO

Registra o valor das ações da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. 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

2.3.9.1.5.00.00.00
(-) ACOES EM TESOURARIA INTER 
OFSS - MUNICÍPIO

Registra o valor das ações da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. 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

2.3.9.2.0.00.00.00 (-) COTAS EM TESOURARIA
Compreende o valor das cotas da entidade que foram adquiridas 
pela propria entidade.

Devedor

2.3.9.2.1.00.00.00
(-) COTAS EM TESOURARIA - 
CONSOLIDAÇÃO

Registra o valor das cotas da entidade que foram adquiridas pela 
propria entidade.Registra os valores de operacoes efetuadas entre 
uma unidade pertencente aos orcamentos fiscal e da seguridade 
social (OFSS) com pessoa ou unidade que nao pertenca ao OFSS.

Devedor
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2.3.9.2.2.00.00.00
(-) COTAS EM TESOURARIA - 
INTRA OFSS

Registra o valor das cotas da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. Compreende os saldos que serão excluídos nos 
demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade 
social (OFSS) do mesmo ente.

Devedor

2.3.9.2.3.00.00.00
(-) COTAS EM TESOURARIA INTER 
OFSS - UNIÃO

Registra o valor das cotas da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. 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

2.3.9.2.4.00.00.00
(-) COTAS EM TESOURARIA INTER 
OFSS - ESTADO

Registra o valor das cotas da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. 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

2.3.9.2.5.00.00.00
(-) COTAS EM TESOURARIA INTER 
OFSS - MUNICÍPIO

Registra o valor das cotas da entidade que foram adquiridas pela 
própria entidade. 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
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