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1. Objetivo  

 

Estabelecer procedimentos das despesas com pessoal da Administração Direta e Indireta 
pagas de forma centralizada pela Diretoria do Tesouro – DEPAT e da sua regularização pelas 
Unidades Orçamentárias - UO de cada órgão ou entidade.  

 

2. Procedimentos da DEPAT 

 
A Diretoria do Tesouro – DEPAT deverá apurar os valores que serão regularizados pelas 
Unidades Orçamentárias com base nos Relatórios emitidos pela SAEB e realizar os seguintes 
procedimentos: 

2.1 Valor líquido da Folha de pessoal e das consignações e encargos com vencimentos 
até o último dia útil do mês 

 

Valor líquido da Folha de pessoal e valor das consignações e dos encargos com vencimentos 
até o último dia útil do mês, inclusive o Imposto de Renda Retido na Fonte: 
 

• Líquido Bancário    

• IRRF 

• FUNPREV  Consignação 

• FUNPREV Patronal  

• PLANSERV Consignação 

• BAPREV Consignação 

• BAPREV Patronal 

• Estagiário 

• Médico Residente 

• Aux. Transporte 

• Aux. Alimentação 

• Funserv = Planserv Patronal 

• Resp. Depat 

 

2.1.1 – Efetuar o pagamento do valor líquido da folha de pessoal, realizando a transferência 
do recurso bancário da Conta Única do Estado - CUTE (CBO 00001) para a conta bancária 
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991.200 (CBO 00462), além dos pagamentos das consignações e encargos com vencimento 
até o último dia útil do mês; 

2.1.2 – Gerar Autorização de Repasse de Receita – ARR, na Destinação de Recurso - DR 
0100000000, com modalidade de transmissão “Não Transmitir”, no Tesouro (UO.UG - 
98101.0000), da CUTE (CBO de origem 00001)   para a conta 991.200 - Conta de Pagamento 
de Folha (CBO de destino 00462) nas datas em que ocorrerem os débitos na CUTE referentes 
aos pagamentos previstos no item anterior; 

2.1.3 – Gerar ARR na DR 0100000000 da CBO 00462 do Tesouro (UO.UG 98101.00000) 
para a CBO 00462 das diversas Unidades Orçamentárias – UO, no último dia útil de cada 
mês. 

OBS: Nesta nova rotina, deve-se ressaltar que o Tesouro também irá pagar o IR retido, 
transferindo o saldo contábil para a CBO 462 para as unidades regularizarem o pagamento, 
assim como é feito para as demais retenções da folha, a exemplo do 
FUNPREV/BAPREV/PLANSERV. 

 

2.2 Valor das consignações e dos encargos da Folha de pessoal com vencimentos no mês 
subsequente 

 

• INSS Consignações 

• INSS Patronal 

• FGTS 

• OUTRAS Consignações 

• Consig. Servidores Temporários 

• VD 650 Prohabit 
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2.2.1– Efetuar o pagamento do valor das consignações e dos encargos com vencimentos no 
mês subsequente, com o recurso da conta CUTE. 
 
O valor do PROHABIT será deduzido das outras consignações das diversas Unidades 
Orçamentárias e repassado integralmente para a CONDER, que é responsável pela 
regularização deste pagamento. 

2.2.2 – Gerar Autorização de Repasse de Receita – ARR, na Destinação de Recurso - DR 
0100000000, com modalidade de transmissão “Não Transmitir”, no Tesouro (UO.UG - 
98101.0000), da CUTE (CBO de origem 00001)   para a conta 991.200 - Conta de Pagamento 
de Folha (CBO de destino 00462) nas datas em que ocorrerem os débitos na CUTE referentes 
aos pagamentos previstos no item anterior; 

2.2.3 – Na data do último pagamento de encargos e consignações, gerar ARR na DR 
0100000000 da CBO 462 do Tesouro (UO.UG 98101.00000), para a CBO 00462 das diversas 
Unidades Orçamentárias – UO.   

 

2.3 Procedimentos específicos – Repasse nas Fontes 130 – Saúde; 107 – FUNDEB; 114 – 
Educação 

 

No caso das fontes de recurso referentes aos gastos com saúde, educação e FUNDEB, o 
Tesouro irá apurar o valor pago que será regularizado pelas unidades nestas DR, para realizar 
os repasses de recursos previstos nos itens 2.1 e 2.2 já nestas DR específicas. 

 

2.4 Acompanhamento das regularizações 

 

A DEPAT e a Diretoria da Contabilidade Pública - DICOP deverão acompanhar a 
regularização dos saldos contábeis das contas nas diversas unidades, com a geração da NOB 
de regularização. 

A DEPAT deverá conciliar a sua conta especial da CBO 462 por destinação, assegurando que 
os valores foram repassados para as respectivas UO. 

A DICOP deverá acompanhar se as unidades realizaram a regularização da folha de pessoal, 
de forma a gerar a baixa integral dos valores transferidos pelo Tesouro para a CBO 462.  
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3. Procedimento das Unidades Orçamentárias e Gestoras para regularização da despesa 
de pessoal 

 
Os procedimentos a seguir destinam-se à regularização dos pagamentos realizados por meio 
da fonte 100 e das fontes específicas (130 – Saúde, 107 – FUNDEB e 114 – Educação): 

3.1 Procedimentos a serem realizados pelas Unidades Orçamentárias 

As unidades orçamentárias deverão efetuar os seguintes procedimentos para regularização do 
pagamento da despesa de pessoal de seu órgão ou entidade: 

3.1.1 Receber da DEPAT as informações de valores a regularizar dos pagamentos de pessoal;  

3.1.2 Gerar ARR da CBO 462 da UG 0000 para a UG executora que regulariza a folha de 
pagamento de pessoal. 

3.2 Procedimentos a serem realizados pelas Unidades Gestoras 

As unidades gestoras deverão efetuar os seguintes procedimentos para regularização do 
pagamento da despesa de pessoal de seu órgão ou entidade: 

3.2.1 – No início do mês de competência da despesa, efetuar o Pedido de Empenho e o 
Empenho, utilizando como Tipo de Despesa e como Instrumento as indicações contidas no 
Anexo Único desta Orientação Técnica; 

3.2.2. Efetuar a liquidação da despesa, com data retroativa ao mês de competência, 
selecionando a CBO 462 para regularizar o pagamento da folha de pessoal, inclusive referente 
às consignações e aos encargos. 

3.2.3. Informar a data prevista para pagamento para regularizar a NOB: 

- dentro do mês de competência: para o valor principal da Folha de pessoal e valor das 
consignações e dos encargos com vencimentos até o último dia útil do mês, para os 
pagamentos previstos no item 2.1, e 

- com data até o último dia do pagamento da consignação ou encargo: para o valor das 
consignações e dos encargos da Folha de pessoal com data prevista para pagamento no dia 15 
do mês subsequente. 
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OBS: Para regularização dos pagamentos a serem realizados em fonte diversa das DR 
0100000000, 0107000000, 0114000000 e 0130000000, a unidade deverá realizar antes os 
ajustes descritos nos itens 4, 5 ou 6. 

4. Ajuste de Destinação de Recursos movimentada na CUTE (exceto funcionamento 4, 5 
e 10 *) 

 
Caso o Tesouro envie o recurso para a CBO 462 na DR 0100000000 para a regularização da 
folha e a UO necessite ajustar para outra DR do Tesouro movimentada na CUTE, deverão ser 
realizados os seguintes procedimentos: 
 
 
4.1. Caso a unidade tenha recebido ARR na DR 0100000000 em valor superior ao devido para 
regularização da folha, por se referir a despesas a serem regularizadas em outra DR, a unidade 
deverá realizar ARR de sua Unidade Gestora centralizadora 0000 e CBO 462 para UO de 
destino 98101 e CBO 00001, modalidade de transmissão “Não Transmitir”, devolvendo o 
valor excedente recebido e solicitar a liberação da mesma ao Tesouro; 

 

4.2. O Tesouro deverá realizar nova ARR na DR solicitada pela unidade, da CUTE para a 
CBO 462 da UG Centralizadora da UO solicitante, na mesma data da liberação da ARR da 
CBO 00001 com a modalidade de transmissão “Não Transmitir”. 

 

* O Funcionamento 4, 5 e 10 refere-se aos recursos movimentados pela Conta Única e 
administrados pelos órgãos ou entidades, a exemplo das DR 0110000000, 0113000000, 
0128000000, 0136000000 e 0147000000. 

 

5. Ajuste de Destinação de Recursos movimentada na CUTE (funcionamento 4, 5 e 10*) 

 
Caso o Tesouro envie o recurso para a CBO 462 na DR 0100000000 e a UO necessite ajustar 
para a DR movimentada pela Conta Única e administrada pelos órgãos ou entidades, deverão 
ser realizados os seguintes procedimentos: 
 
5.1. Caso a unidade tenha recebido ARR na DR 0100000000 em valor superior ao devido para 
regularização da folha, por se referir a despesas a serem regularizadas em outra DR, a unidade 
deverá realizar ARR de sua Unidade Gestora centralizadora 0000 e CBO 462, para UO de 
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destino 98101 e CBO 00001, modalidade de transmissão “Não Transmitir”, devolvendo o 
valor excedente recebido e solicitar a liberação da mesma ao Tesouro; 

5.2. Por se tratar de recurso administrado pela própria entidade ou órgão, a Unidade 
Orçamentária deverá gerar ARR, da CUTE (CBO de origem 00001) para a CBO de destino 
462 da sua UG Centralizadora, na mesma data da liberação da ARR da CBO 00001, com a 
modalidade de transmissão “Não Transmitir”. 

* O Funcionamento 4, 5 e 10 refere-se aos recursos movimentados pela Conta Única e 
administrados pelos órgãos ou entidades, a exemplo das DR 0110000000, 0113000000, 
0128000000, 0136000000 e 0147000000. 

 

6. Ajuste de Destinação de Recursos movimentada em conta diversa da CUTE 

 
Caso o Tesouro envie o recurso para a CBO 462 na DR 0100000000 e a UO necessite ajustar 
para a DR movimentada numa Conta Bancária de Recursos próprios, deverão ser realizados 
os seguintes procedimentos: 
 
6.1. Caso a unidade tenha recebido ARR na DR 0100000000 em valor superior ao devido para 
regularização da folha, por se referir a despesas a serem regularizadas em DR movimentada 
em conta bancária específica, a Unidade Orçamentária deverá gerar ARR de sua Unidade 
Gestora centralizadora 0000 e CBO específica para a CBO 462 da própria unidade 
orçamentária, na DR específica e com a modalidade de transmissão “Transmitir”; 

6.2. Após realizar a ARR prevista no item anterior, a unidade deverá realizar ARR na DR 
0100000000, de unidade sua centralizadora e CBO 462, para UO de destino 98101 e CBO 
00001, com a modalidade de transmissão “Transmitir”, devolvendo o valor excedente 
recebido e solicitar a liberação da mesma ao Tesouro. 

 

 

7. Procedimentos nos casos de Devolução de Vencimentos 

 
Nos casos em que ocorrer devoluções de vencimentos por Documento de Arrecadação 
Estadual - DAE, a Unidade Orçamentária deverá emitir a GCV vinculando o DAE à NOB de 
regularização da folha, e estornar o valor do respectivo empenho. 
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Anexo I 

PARA EMISSÃO DO PED UTILIZAR OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

1 – Folha Principal e Encargos: 

• Tipo de Instrumento:  Folha de Pagamento 

• Tipo de Despesa:   Folha de Pagamento 

• Modalidade de Licitação: Inaplicável 

• Tipo de gasto:   Geral 

2 – Auxílios Transporte, Alimentação e Funserv (Planserv Patronal): 

• Tipo de Instrumento:  Folha de Pagamento 

• Tipo de Despesa:   Folha de Pagamento 

• Modalidade de Licitação: Inaplicável 

• Tipo de gasto:   Vale Transporte /Alimentação/ Funserv 

3 – Folhas de Estagiários, Médicos Residentes, INSS de médicos residentes, Instrutoria e 
Assistente Administrativo: 

• Tipo de Instrumento:  Folha de Pagamento 

• Tipo de Despesa:   Folha de Pagamento 

• Modalidade de Licitação: Inaplicável 

• Tipo de gasto:   Geral 

 

 


