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1. Objetivo  
 
Estabelecer procedimentos para realização no FIPLAN da retenção do Imposto de Renda retido para 
o Estado.  
 

 

2. Imposto De Renda retido na fonte  quando o pagamento  de consignatária for 
realizado por meio de conta única - CUTE ou não CUTE  -  -  exceto empresas 
 
 

I - UNIDADES EXECUTORAS: 
 
1. PARA O EXERCICIO 

A partir de 09/09/2013, adotar o seguinte procedimento: 
 

• O pagamento da Consignação do  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 
será efetuado por meio de Nota de Ordem Bancária - NOB com transmissão 
eletrônica, mesmo IR de folha de pessoal paga de forma centralizada ou não 
(com a implantação da rotina Pagamento Centralizado da Folha - PCF, o IR da 
folha será feito como regularização). 

• O credor da consignatária será a Secretaria da Fazenda – SEFAZ, código do 
credor igual 2013.00011-6 e a forma de recebimento será em conta corrente 
bancária; 

• Se a consignação for referente a despesa de pessoal, indicar a conta corrente 
número 992.906-1 IR Estado – Pessoal, Banco do Brasil, agência 3832; 

• Se a consignação for referente a outras despesas diferente de pessoal,  
indicar a conta corrente número 992.820-0, Banco do Brasil, agência 3832; 
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• Devido aos novos procedimentos dispostos nesta Orientação Técnica, não será 
mais necessário a Unidade emitir DAE/NT e conta de  autenticação; 

 

 

PROCEDIMENTOS NO FIPLAN: 

 
• Para o tipo de consignação IR ESTADUAL, no momento da liquidação do 

empenho, indicar Forma de Recebimento: crédito em conta corrente e 
selecionar a conta bancária conforme a seguir: 

o Se o IR ESTADUAL for referente a despesa de pessoal, indicar a conta 
corrente: 992.906-1 IRRF FOLHA PAG. PESSOAL, Banco do Brasil, 
agência 3832; ou 

o Se o IR ESTADUAL for referente às demais despesas diferentes de 

pessoal, indicar a conta corrente: 992.820-0 IRRF OUTRAS 
DESPESAS – NÃO PESSOAL, Banco do Brasil, agência 3832; ou 

• Ao indicar o tipo de Consignação IR ESTADUAL, o sistema preenche o 
campo do credor automaticamente com o número 2013.00011-6. 

• Liberar o pagamento; 

• Solicitar a Autorização de Repasse de Receita - ARR à UG centralizadora (UG 
0000), caso não tenha sido efetuada a ARR vinculada à liquidação. 

• Incluir e confirmar o pagamento - NOB  

Para as consignatárias retidas com indicação de regularização e que a 
NOB não foi incluída nem confirmada, adotar o seguinte procedimento: 
 

• Alterar na liquidação o indicativo de regularização para “não” e, como 
forma de recebimento do pagamento, indicar uma das contas bancárias 
acima descritas, conforme a situação; 

•  Liberar o pagamento; 

• Solicitar a Autorização de Repasse de Receita - ARR à UG centralizadora 
(UG 0000), caso não tenha sido efetuada a ARR vinculada à liquidação. 
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• Incluir e confirmar a Nota de Ordem Bancária para o pagamento - NOB  

 

 

3. PARA EXERCICIOS ANTERIORES A 2013 -  Imposto De Renda retido na fonte  
para o pagamento de consignatária de restos a pagar  anterior a 2013 

 
 
 

• Manter a orientação atual, na qual o pagamento será efetuado por meio 
de Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária - NEX, com 
transmissão eletrônica; 

• O credor da consignatária será a SEFAZ, código do credor igual 
2013.00011-6 e a forma de recebimento será em conta corrente 
bancária; 

• Se a consignação for referente a despesa de pessoal, indicar a conta 
corrente número 992.906-1, IR Estado – Pessoal, Banco do Brasil, 
agência 3832; 

• Se a consignação for referente a outras despesas diferente de pessoal,  
indicar a conta corrente número 992.820-0, Banco do Brasil, agência 
3832; 

 

PROCEDIMENTOS NO FIPLAN: 

• Para o tipo de consignação IR Estadual, no momento da  Solicitação de 
Pagamento Extraorçamentário - NOE, indicar  forma de recebimento: 
crédito em conta corrente e selecionar a conta bancária conforme a 
seguir: 

o Se o IR ESTADUAL for referente a despesa de pessoal, indicar 
a conta corrente: 992.906-1 IRRF FOLHA PAG. PESSOAL, 
Banco do Brasil, agência 3832; ou 

• Se o IR ESTADUAL for referente às demais despesas diferentes de 

pessoal, indicar a conta corrente: 992.820-0 IRRF OUTRAS 
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DESPESAS – NÃO PESSOAL, Banco do Brasil, agência 3832; 
Liberar o pagamento. Solicitar a Autorização de Repasse de Receita 

- ARR à UG centralizadora (UG 0000) 

• Incluir  e confirmar  a Nota de  o pagamento- NEX  

Para as consignatárias retidas com indicação de regularização e que a 
NEX não foi incluída nem confirmada, adotar o seguinte procedimento: 
 

• Alterar,  a  NOE, o indicativo de regularização para “não” e como forma 
de recebimento do pagamento, indicar uma das contas bancárias acima 
descritas, conforme a situação; 

•  Liberar o pagamento; 

• Solicitar a Autorização de Repasse de Receita - ARR à UG centralizadora 
(UG 0000) 

• Incluir e confirmar o pagamento - NEX  

Para as consignatárias retidas com indicação de regularização e que a NEX  
já foi gerada: 
 
A –Gerência de Controle e Orientação - GECOR da Diretoria da Contabilidade 
Pública - DICOP irá convocar as unidades para os devidos ajustes. 
 
II – DIRETORIA DO TESOURO – DEPAT 
 

• Acompanhar os ingressos dos recursos nas referidas contas bancárias; 

• Efetuar Registro da Despesa Extraorçamentária - RDE para reconhecer os 
ingressos dos recursos na Destinação de Recursos - DR 0.888.000000; 

• Efetuar Solicitação de Pagamento Extraorçamentário - NOE, com a 
emissão de Documento de Arrecadação Estadual - DAE distintos para cada 
conta bancária, indicando, como forma de recebimento: fatura (neste caso a 
unidade deverá detalhar a fatura na rotina especifica) ou a  conta de 
autenticação da unidade; 

• Liberar o pagamento. 

• Incluir e confirmar  o pagamento -  NEX; 
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•  Após o pagamento extraorçamentário, o recurso será disponibilizado na 
CUTE Tesouro pela integração já existente da contabilização da receita.  

 
 


