
EXECUÇÃO DA DESPESA
A UTILIZAÇÃO DOS SUBELEMENTOS

Palestrante: Laine Lima (Dicop)



A IDENTIFICAÇÃO DO SUBELEMENTO

PED EMP LIQ LIB NOB

RPC RDH ADH



ESCOLHENDO O 
SUBELEMENTO
- DICOP
- DIFIN



MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DO SUBELEMENTO

IN SAF 
12

MCASP

DESCRI
TIVO

FIPLAN



MCASP



IN SAF 
12/2013



DESCRITIVO 
DO 
SUBELEMENTO



FIPLAN



MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DO SUBELEMENTO

MCASP IN SAF 12 DESCRITIVO FIPLAN DICOP



O FUTURO



INSTRUÇÃO NORMATIVA E DESCRITIVO

IN SAF 12
DESCRITI

VO



MULTAS DE 
DESPESA

 Elemento 39 - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de 
serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as 
relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia 
elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, 
telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de 
dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de 
condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no 
contrato de locação); locação de equipamentos e materiais 
permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em 
geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de 
asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e 
emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, 
simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche 
(exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como 
os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não 
tributárias.



MULTAS DE DESPESAS

Multas e 
acréscimos devidos 
pelo Estado 
quando previstos 
em contrato

39-
16 Multas e acréscimos 

devidos pelo Estado 
não decorrentes de 
obrigações 
contratuais

39-
51



MULTAS DE 
DESPESAS

Tributos e Multas 
quando Previstos 
no Contrato de 
Locação

39-
56



TRIBUTOS

 Elemento 47 - Despesas orçamentárias 
decorrentes do pagamento de tributos e 
contribuições sociais e econômicas (Imposto de 
Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza 
Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as 
incidentes sobre a folha de salários, classificadas 
como obrigações patronais, bem como os 
encargos resultantes do pagamento com atraso 
das obrigações de que trata este elemento de 
despesa.



MULTAS DE 
DESPESA

 Elemento 39 - Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de 
serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as 
relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia 
elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, 
telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de 
dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de 
condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no 
contrato de locação); locação de equipamentos e materiais 
permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em 
geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de 
asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e 
emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, 
simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche 
(exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como 
os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não 
tributárias.



TRIBUTOS

 Elemento 47 - Despesas orçamentárias 
decorrentes do pagamento de tributos e 
contribuições sociais e econômicas (Imposto de 
Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza 
Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as 
incidentes sobre a folha de salários, classificadas 
como obrigações patronais, bem como os 
encargos resultantes do pagamento com atraso 
das obrigações de que trata este elemento de 
despesa.



TRIBUTOSMultas e Juros de 
mora de 
Obrigações 
Tributárias e 
Contributivas

47-27



CLASSIFICAÇÃO DAS MULTAS, ACRÉSCIMOS E TRIBUTOS

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -
PESSOA 
JURÍDICA

39-
00

CONTRATOS 
DE LOCAÇÃO
• 39-56 - TRIBUTOS 

E MULTAS

PREVISTOS NO 
CONTRATO
• 39-16 - MULTAS

NÃO PREVISTOS NO 
CONTRATO
• 39-51 -MULTAS



CLASSIFICAÇÃO DAS MULTAS, ACRÉSCIMOS E TRIBUTOS

OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS

47-
00

MULTAS E JUROS

• 47-27

RECOLHIMENTO EM 
ATRASO
• 47-27



MULTAS DE 
DESPESAS

OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA

36-
00



ORIENTAÇÃO PARA PARCELAMENTO

OT 28/2013

Estabelece procedimentos para o 
registro, atualização e pagamento 
dos parcelamentos: doPIS/PASEP, 
INDENIZAÇÕES 
TRABALHISTAS, COFINS, 
CSLL, INSS, ISS FGTS e 
Embasa para o Sistema Integrado 
de Planejamento, Contabilidade e 
Finanças do Estado da Bahia -
FIPLAN



OBRIGADA!

GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO - GECOR

gecor@sefaz.ba.gov.br

3115-5044/5054
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