


� Sistema essencialmente contábil:

� Quase todas as funcionalidades geram lançamentos contábeis;

� Boa parte dos controles são por meio de saldo de contas
contábeis;

� Relatórios são basicamente extraídos de saldos contábeis;

� Esses cenários implicam da complexidade do sistema.
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� Conta Corrente Contábil – Nível de detalhamento da conta
contábil
Exemplos:
� Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00 – Crédito empenhado liquidado a pagar
� Conta Corrente Contábil: Exercício + Dotação Orçamentária + Código

Credor + Nº EMP + Nº LIQ + Mod. Licitação + Tipo Gasto

� Parametrização para carga de saldo
Exemplos:
� Alteração de Destinação de Recurso
� Tipo de Encerramento: Transfere, Não Transfere
� Inverte Saldo, com possibilidade de definição de Exceções para Inversão de

Saldo, permissão para inversão no destino
� Código CC Destino (próximo exercício)
� Código CC Carga da Disponibilidade e Código CC Carga da Disponibilidade

� Pontos Importantes – Conta Contábil



� Reconhecimento do Ativo

� Destina-se à manutenção cadastral da tabela associativa
utilizada para a contabilização da execução da receita.

� Reconhecimento do Passivo

� Destina-se à manutenção cadastral da tabela associativa
utilizada para a contabilização da execução da despesa.

� Pontos Importantes – Tabela Associativa



� Tabela Associativa – Reconhecimento do Ativo



� Tabela Associativa – Reconhecimento do Passivo



� Tabela Associativa – Parâmetros de Lançamentos Automáticos
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� Parametrização do ADH



� Parametrização do ADH



� Parametrização do ADH



� Parametrização do RPC



� Registro do Passivo por Competência

� Objetivo: possibilita o registro de fatos contábeis
em observância ao regime de competência no
reconhecimento do passivo não financeiro em
contrapartida com uma conta contábil de
VPD/A/PL.

� Exceção – os elementos 30 e 52 (NF-e de
Mercadoria)- Corresponde a um aquisição de um
bem e não a uma despesa

� Gera lançamento contábil patrimonial e não em
contas orçamentárias.

RPC

� Funcionalidades que viabilizam o Regime de Competência  
da Despesa



• Reconhecimento

D – Despesa (VPD)  /  Ativo  /  PL

C – Obrigação (PNF)

• ADH com Empenho ou na  Liquidação

D – Obrigação (PNF)

C – Obrigação (PF)

• Pagamento (quando da geração da ordem bancária)

D – Obrigação (PNF)

C – Banco (F)

� Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)
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� O Encontro entre Orçamento X Patrimônio



� Incluir – Reconhecimento do Passivo por Competência
(RPC)





� Registro de Documento Hábil (RDH)

� Busca de NF-e nos bancos de dados de mercadoria do Estado da Bahia e da
Prefeitura Municipal de Salvador – PMS (desativada atualmente);

� CNPJ do Órgão, da UO (quando próprio) e da UG (quando próprio);

� Com a relação do CNPJ do Estado da Bahia, diariamente é executado uma rotina
para trazer as NF-e que pertecem ao Estado da Bahia para o FIPLAN – BA;

� Integração com as NF-e é a principal ferramenta para viabilizar o regime de
competência da despesa.



� Registro do Documento Hábil

�Objetivo: incluir um documento, em geral
notas fiscais eletrônicas.

� Não gera lançamento contábil.

� Associa documento (chave é CNPJ) a
uma UG.

RDH

� Funcionalidades que viabilizam o Regime de Competência 
da Despesa



� Incluir – Registro de Documento Hábil (RDH)



� Incluir – Registro de Documento Hábil (RDH)



� Autorizar o Documento Hábil

� Objetivo: ajusta o valor do passivo não financeiro
automaticamente, quando associado a um RPC.

� Realiza lançamentos contábeis patrimoniais para
o elemento 30 e 52.

� Gera lançamento contábil patrimonial e/ou
orçamentário.

� Transfere “valores a liquidar” para “em
liquidação”, quando informado número de
empenho.

ADH

� Funcionalidades que viabilizam o Regime de Competência 
da Despesa



� Incluir – Autorizar Documento Hábil (ADH)



� Incluir – Autorizar Documento Hábil (ADH)



� Autorização de Documentos Hábeis (ADH)

• Reconhecimento elemento 30 e 52

D – Despesa  Ativo  

C – Passivo (PNF)

• ADH com Empenho (ADH) e que exige RPC  

D – Passivo (PNF)

C – Passivo PF)

• ADH com Empenho (ADH)  

D – Empenhos a Liquidar 

C – Empenhos em liquidação



D – Obrigação (PF)

C – Banco (F)

• Pagamento (geração da Ordem Bancária após a liquidação)

� Autorização de Documentos Hábeis (ADH)



1. Passivo Patrimonial pode crescer exponencialmente, pois o registro
independe da dotação orçamentária.

2. Três funcionalidades geram passivo no sistema de forma automática:
RPC, ADH e LIQ.

� Cenário Atual do Estado da Bahia
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1. Passivo Patrimonial pode crescer exponencialmente (informações incorretas
do usuário), pois o registro independe da dotação orçamentária.

2. Três funcionalidades geram passivo no sistema: RPC, ADH e LIQ.

3. Como nem toda despesa exige RPC/ADH (exemplo: folha de pagamento,
adiantamento) a parametrização torna-se complexa, além de tornar o
processo de difícil compreensão.

4. Necessário varredura constante no sistema, em especial no encerramento do
exercício, para não deixar passivos inexistentes, o que implica aumento da
complexidade do sistema.

• Para o usuário, torna-se necessário uma análise apurada dos passivos
registrados – análise contábil (Razão Analítico).

� Cenário Atual do Estado da Bahia



5. Realidade atual: o usuário ainda está movido pela execução orçamentária e
só utiliza o RPC, RDH e ADH quando necessita liquidar a despesa.
• Para viabilizar o regime de competência, torna-se importante a

integração com a NF-e. Implicações:
• Conhecer o negócio do outro,
• Acompanhar suas alterações,
• Possíveis impactos de outro sistema,
• Desenvolver funcionalidade alternativa para quando a integração

não funcionar.

MUNDO ORÇAMENTÁRIO

MUNDO CONTÁBIL

� Cenário Atual do Estado da Bahia



5. Realidade atual: o usuário ainda está movido pela execução orçamentária e
só utiliza o RPC, RDH e ADH quando necessita liquidar a despesa.
• Para viabilizar o regime de competência, torna-se importante a

integração com a NF-e. Implicações:
• Conhecer o negócio do outro,
• Acompanhar suas alterações,
• Possíveis impactos de outro sistema,
• Desenvolver funcionalidade alternativa para quando a integração

não funcionar.

6. Sanear os dados das integrações com a NF-e com a finalidade dos dados
se transformarem em informação.

7. Desenvolver relatórios inteligentes, para demonstrar a utilidade da
informação.

� Cenário Atual do Estado da Bahia



� RPC e ADH – Passivo não Financeiro

� Objetivo: Marcar os documentos ADH e RPC que
não foram executados no exercício, a fim de
possibilitar execução no exercício posterior.

� Caso não seja executado no exercício seguinte,
deverá ser estornado.

RPC/ADH
PNF

� RPC e ADH para o encerramento do exercício -
Funcionalidades que viabilizam o registro do Passivo não 
Financeiro



� Passivo não Financeiro

Execução do RPC com indicativo de PNF: Inscrito em PNF será por meio da
funcionalidade ADH. O sistema reconhecerá de forma automática, quando da
informação do RPC.



� Passivo não Financeiro



� Passivo não Financeiro



� Passivo não Financeiro



� Passivo não Financeiro

Para associação do RPC com indicativo de PNF na inclusão de uma ADH o
número do empenho (que é do exercício) é obrigatório e o elemento da
dotação do empenho deve ser necessariamente 92. O sistema irá criticar e
enviar a mensagem abaixo:



� Passivo não Financeiro



Elemento da Natureza do RPC deve ser igual ao Elemento Original informado
no ADH. Caso o RPC tenha Elemento 92, o elemento original do RPC deve
ser igual ao elemento original informado no ADH.

� Passivo não Financeiro



Exemplo 1:
1. RPC nº 1 gerado em 2017 com natureza igual a 33903900 com indicativo

inscrito em PNF.
2. Para gerar ADH em 2018 associado ao RPC nº 1 a natureza de despesa

informada no ADH deverá ser 33909200 e o elemento original informado no
ADH deverá ser 39.

Exemplo 2:
1. RPC nº 2 gerado em 2017 com natureza igual a 33909200 e elemento

original igual a 39 com indicativo PNF.
2. Para gerar ADH em 2018 associado ao RPC nº 2 a natureza de despesa

informada na ADH deverá ser 33909200 e o elemento original informado no
ADH deverá ser 39.

� Passivo não Financeiro



� O RPC com indicativo de  PNF:  o passivo patrimonial já foi registrado no 
exercício anterior. 

� Quando  o  usuário  informar  o  RPC com indicativo de PNF: Inscrito em Passivo 
não Financeiro (documento sempre do exercício anterior) o sistema 
automaticamente reconhecerá e fará os lançamentos contábeis pertinentes. 

� Passivo não Financeiro



Quando  o  valor  da despesa  for  diferente  do  valor do  RPC  Inscrito em DEA, 
o sistema automaticamente cancelará os lançamentos do RPC, e incluíra um 
novo RPC, no exercício atual, com os lançamentos contábeis pertinentes. Em 
geral envolvem contas de Patrimônio Líquido ou baixa de Ativo.  

Exemplo: 
1. RPC nº 1 - gerado em 2013 com natureza igual a 33903900 com indicativo 

inscrito em DEA no valor de 1.100,00.
2. Em 2014  vai  gerar  um  ADH  associado ao RPC de nº 1 com valor de 

1.000,00. O sistema automaticamente cancelará o RPC nº 1 e incluirá um 
RPC de nº 2 (no exercício de 2014) com o valor de 1.000,00. O RPC nº 2 terá 
natureza igual 33909200 e o elemento original igual a 39 e estará associado 
ao ADH incluído.

� Passivo não Financeiro



Quando não for executar um RPC com indicativo de RP ou DEA: Inscrito em
DEA (inscrito no exercício anterior ) deverá ser cancelado pelo usuário na
funcionalidade Estornar/Cancelar RPC. Haverá crítica no encerramento do
exercício. Impedimento para geração de Restos a Pagar.

� Passivo não Financeiro



� Passivo não Financeiro



Quando não for executar um ADH com indicativo de RP ou PNF:  Inscrito 
em  Passivo não Financeiro deverá ser cancelado pelo usuário na 
funcionalidade Estornar/Cancelar ADH. Haverá crítica no encerramento  
do exercício.  Impedimento  para geração  de  Restos a Pagar. 

� Passivo não Financeiro



� Comparativo PNF x Elemento 92

(Valores aproximados)  

Inscrito em PNF 2016 219.520.705,55
Executo elemento 92 2017                                              963.203.702,42           
Diferença 743.682.996,87

Inscrito em PNF 2017   306.437.295,02
Executado elemento 92 até julho/2018   795.978.479,77
Diferença 489.541.184,75



� Módulo de Conciliação Bancária



� Módulo de Conciliação Bancária



� Módulo de Conciliação Bancária



� Módulo de Conciliação Bancária



Obrigada!

� Equipe do Projeto

� Equipe SEFAZ
� Equipe PRODEB

� Contato

� Elvira Cerdeira - ecerdeira@sefaz.ba.gov.br
� Maiara Barroso – mbdias@sefaz.ba.gov.br
� Gil Edielg – gsousa@sefaz.ba.gov.br
� Otoniel Leal - oleal@sefaz.ba.gov.br 


