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exercício 2018

Novembro de 2018



Malote - NOB

Contas de autenticação

Cada Secretaria / Entidade da Adm Indireta possui sua conta 1.100.XXX-X para 
autenticação de documentos.

O FIPLAN já possui a forma de pagamento por fatura que possibilita o pagamento 
por código de barras diretamente pelo FIPLAN

DARF / GPS

As diversas UG 
geram pagamentos 

para o credor 
indicando a forma 
de pagamento por 

conta de 
autenticação

O pagamento fica 
efetivado no 

FIPLAN, contudo o 
recurso ainda está 

numa conta do 
Estado 1.100.XXX-X

Lei ante calote

Doc. Com multa 
por atraso

Saca Quita

O FIPLAN já está pagando, por detalhamento de código de barras, os boletos de valor 
superior a R$ 250.000,00, para tanto o sistema solicita informações complementares:

• BENEFICIÁRIO – Regra = Credor do pagamento
• PAGADOR – Regra = CNPJ da Unidade Gestora do Pagamento
• SACADOR



Contas de autenticação - GRU

GRU Cobrança
O sistema já permitia o detalhamento, 

pois era um boleto comum



Contas de autenticação – GRU Simples



Contas de autenticação - GRU

GRU Simples
Em 2018 o FIPLAN passou a permitir o 
detalhamento da GRU Simples, com 

novos campos para digitação com 
dados da GRU impressa



Acompanhamento da conta de autenticação As entradas

0018
Lote

00077
Linha

5215
ARQ



Acompanhamento da conta de autenticação As saídas



Saldo das contas de autenticação

A SAF avalia a possibilidade de trazer os saldos em 30/12/2018 das contas de 
autenticação de cada órgão / entidade. 1.100.XXX-X

• Estabelecer data limite para as unidades informarem os 
valores a serem utilizados do saldo da conta de autenticação;

• Autenticar DAE com saldo residual, que a unidade não 
declarou como pendente de autenticação;

• Controlar os valores de DAE autenticado para futuras 
devoluções.



Folha especial de férias Janeiro

• O fechamento desta folha ocorria no início de janeiro, prejudicando o calendário 
de encerramento

• A Lei 6.677 estabelece que estes valores devem ser pagos em dezembro:

“Art. 94 - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das 
férias, um acréscimo de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período 
de gozo.
...
Art. 96 - O pagamento do acréscimo previsto no art. 94 desta Lei será efetuado no 
mês anterior ao início das férias.”

• Um terço de férias de janeiro será pago na folha normal de dezembro;

• Antecipação de décimo terceiro será paga na folha normal de janeiro



Restrição de saldo na CBO 462

• Os valores constantes na CBO 462 representam valores pagos 
pelo Tesouro, que precisam ter a sua NOB de regularização 
no próprio exercício;

• A existência de saldo na conta especial 1.1.1.1.1.04.01.00, 
com conta corrente contábil iniciado por 001383200462 gera 
pendência;



Restos a Pagar de folha

• Os valores da folha de dezembro que serão pagos pelo 
Tesouro em janeiro devem ser inscritos em restos a pagar;

• Não gera pendência no encerramento a liquidação com 
indicativo de regularização que tenha a CBO 462 como conta 
pagadora;

INSS Consig.

INSS   Patronal

FGTS

Consig. Serv idores Temporários

OUTRAS Consig.

 VD 650 Cred. Habitacional (-) 



Atenção com o saldo nas contas de Bloqueio

OT 
55/2016

11381260100 - VALORES 
BLOQUEADOS CUTE, NO 

EXERCÍCIO, A REGULARIZAR

11381260200 - VALORES DE 
BLOQUEIO JUDICIAL CUTE DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES

Regularizar despesa 
orçamentária

Realizar baixa do ativo 
por NLA

Estas contas aparecerão nos FIP 31 e 31A, entre as contas que necessitam de 
análise para o adequado fechamento do exercício



Algumas das contas que precisam de análise

1.2.3.1.1.99.00.00 (-) BENS MÓVEIS ALIENADOS A DESINCORPORAR

1.2.3.2.1.99.00.00 (-) BENS IMÓVEIS ALIENADOS A DESINCORPORAR

1.2.3.1.1.08.00.00 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO

1.2.3.1.1.92.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO

1.2.3.2.1.08.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO – BENS DE USO COMUM

1.2.3.2.1.88.00.00 BENS DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS A INCORPORAR



Registro dos bens – Controle Físico x Contábil

Material de consumo

SIMPAS

Controle 

específico 

dos outros 

poderes

Bens móveis

SIAP

Por unidade gestora Por unidade orçamentária

Bens imóveis

SIMOV

Na SAEB, indireta e em 

cada poder

Controle 

específico 

da indireta 

e dos 

outros 

poderes

Controle 

específico 

dos outros 

poderes



Dezembro de 2017 Agosto de 2018

Registro dos bens – Conta de Almoxarifado de bens permanentes



Embasa - vencimento 15/12/18 

Pagamento de Coelba e Embasa 

Há tempo hábil 
suficiente para a unidade 
analisar as contas no GCC

Vencimento dia 15/12, 
podendo ser pago antes 

no FIPLAN

Unidade deverá validar a 
conta no GCC, ter 

orçamento e concessão

Carga no GCC 
antecipada para o dia 

05/12

Vencimento dia 26/12, 
podendo ser pago 
antes no FIPLAN

Unidade deverá validar 
a conta no GCC, ter 

orçamento e concessão

Coelba - Vencimento 25/12/18

A conta com 
vencimento em 
15/01/2019 a 

EMBASA autorizou a 
alteração pontual do 

vencimento para 
28/01/2019. A 
despesa já será 
executada no 

orçamento de 2019.

As unidades devem 
alterar a data para 

o dia 21/12. 
O vencimento da 

conta será sempre 
dia 25 de cada 

mês.



Cadastramento de Gerente Responsável

O Diretor de Finanças ou cargo equivalente que 
deve verificar as unidades gestoras que não 

possuem gerente cadastrado

Apuração do 
resultado

O FIPLAN gera 
NLC automática

Precisa haver Gerente 
responsável cadastrado no 

FIPLAN

Balanço das Estatais de dependentes – posição de 31/10/2018

Elaboração e assinatura pelo contador com CRC 
do BP e da DRE com base 31/10/2018 (para 

Equivalência Patrimonial);



OBRIGADO!

Ilan Nogueira

DICOP/SEFAZ


