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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

O presente Manual foi desenvolvido pela Gerência de Contabilidade Geral do Estado (GECOG) com 

o objetivo de auxiliar os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual na contabilização da 

Folha de Pagamento, com base nos relatórios da Folha de Pagamento mensal elaboradas pelo 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo – SIARHES, 

de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Governo do Estado do 

Espírito Santo (SEGER). 

 

A Folha de Pagamento é considerada um documento de emissão obrigatória, inexistindo um 

modelo oficial, podendo ser adotado o modelo que melhor atender a necessidade da instituição, 

pública ou privada, desde que contenha as informações legais, para fins de atendimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias.  

 

Conforme disposto no §9º do artigo 225, do Decreto nº 3.048/1999, a folha de pagamento 

elaborada mensalmente, de maneira coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de 

construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:  

 

I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado; 

II-agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado, trabalhador avulso, 

contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 29/11/1999) 

III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade; 

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais; e 

V -indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou 

trabalhador avulso. 

 

A Folha de Pagamento dos servidores públicos, Estatutários ou Celetistas, Civis e Militares, 

vinculados ao Poder Executivo Estadual, bem como a Folha de inativos dos outros Poderes, são 

elaboradas pela SEGER, por meio do SIARHES. 
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1.2 Dos Relatórios da Folha de Pagamento emitidos pelo SIARHES 

Para fins de atendimento da estrutura do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), 

que exigiu a segregação das contas de despesas de pessoal, por regime previdenciário (RPPS e 

RGPS), os relatórios da folha de pagamento do Estado foram adequados de forma a evidenciar as 

despesas por regime previdenciário.  

 

Os principais relatórios utilizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, para a 

contabilização dos servidores ativos, são os relacionados a seguir: 

 

I. Relatório PES0505P – Resumo Analítico da Folha de Pagamento por Unidade Orçamentária e 

Sintético: 

 

O relatório PES0505P Apresenta o Resumo da Folha de Pagamento, contendo os valores das 

Vantagens, Descontos e o Valor Líquido da Folha mensal. Entretanto, este relatório não demonstra 

as informações, por regime previdenciário (RPPS ou RGPS), ou por Atividade. 

 

Uma particularidade da folha de pessoal do SIARHES é que, no caso de constatação de pagamento 

ou desconto a maior, os valores são restituídos ou descontados na mesma “rubrica” utilizada para 

o pagamento ou desconto original. Assim, caso seja constatado um pagamento a maior ao servidor 

na rubrica “1- Vencimento”, por exemplo, no mês seguinte haverá um desconto na mesma rubrica, 

evidenciado na coluna de “Desconto” do Relatório, e o mesmo procedimento será adotado no 

caso de apuração de valor descontado a maior, no qual uma rubrica de desconto será apresentada 

na coluna de “Vantagem” do Relatório. 

 

Exemplo de Relatório PES0505P: 
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II. Relatório PRO569P – Apropriação Financeira da Folha de Pagamento: 

 

O Relatório PRO0569P tem como objetivo demonstrar todas as rubricas de vantagens 

demonstradas no relatório PES505P e rubricas de contribuições patronais, agrupadas por 

Natureza de Despesa, para fins de empenho, liquidação e pagamento. 

 

Assim, conforme mencionado anteriormente, quando o relatório PES0505P apresentar um 

desconto na mesma rubrica de vencimentos, o relatório PRO0569P evidenciará a informação, 

através do valor negativo (R – Reposição), deduzindo do valor a ser efetivamente pago ao servidor. 

 

As informações do relatório PRO0569P são apresentadas, por regime previdenciário (Regime 

Próprio - RPPS e Regime Geral - RGPS), e por período do mês vigente, exercício vigente e exercícios 

anteriores, o que, além de permitir a contabilização de acordo com a nova estrutura do PCASP, 

permite conciliar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por período de competência. 

 

Exemplo de Relatório PRO569P: 

 
 

1.3 Da estrutura de operações no SIGEFES: 

 

Para fins de melhor entendimento sobre a estruturação das operações de contabilização da folha 

de pagamento, existentes no SIGEFES, torna-se necessária uma breve apresentação dos conceitos 

do Sistema, alinhados à classificação orçamentária das despesas de pessoal, conforme disposto 

no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Púbico (MCASP), Parte I, emitido pela Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN).  
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I. Tipos Patrimoniais: 

 

Os Tipos Patrimoniais da folha de pagamento do SIGEFES, identificadas no menu 

Execução/Contabilidade, seguem a classificação orçamentária dos respectivos elementos de 

despesa, segregados por regime previdenciário (RPPS e RGPS) e Militar. 

 

Assim, as despesas de pessoal que devem ser classificadas no elemento de despesa 11 – 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, por exemplo, serão registradas no Tipo Patrimonial: 

FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, de acordo com o regime previdenciário ao 

qual estão vinculadas (RPPS ou RGPS), e as despesas enquadradas no elemento 16 – Outras 

Despesas Variáveis – Pessoal Civil serão, registradas no Tipo Patrimonial: FOPAG: Outras Despesas 

Variáveis – Pessoal Civil – (RPPS ou RGPS). 

 

II. Itens Patrimoniais: 

 

Os Itens Patrimoniais vinculados aos Tipos Patrimoniais “FOPAG”, estruturados por Subitens, 

seguem o conceito do detalhamento dos respectivos elementos de despesa na classificação 

orçamentária. 

 

Os agrupamentos da Natureza de Despesa, demonstrados no relatório PRO0569P, do SIARHES, 

são detalhados até o nível de subitem (Item Patrimonial). Desta forma, os registros das respectivas 

vantagens serão efetuados de acordo com os respectivos Itens Patrimoniais, conforme exemplo a 

seguir: 

 

 
 

III. Tipos de Retenção: 

 

Os descontos realizados na folha de pagamento serão registrados no SIGEFES, por meio de Tipo 

de Retenção, que é uma operação configurada para o registro das retenções das respectivas 
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obrigações contabilizadas por Notas de Liquidação (NL). Assim, no momento do registro das 

obrigações por NL, serão efetuados os registros das retenções/descontos relacionados aos 

respectivos Itens Patrimoniais, conforme o caso (INSS Servidor, IRRF, Outros Consignatários, Vale 

Transporte, Pensão Alimentícia, etc.). 

 

Entretanto, ressaltamos que os relatórios da folha de pagamento elaborados pelo SIARHES/SEGER 

não contemplam as informações dos descontos, por regime previdenciário (RPPS e RGPS), para 

fins dos respectivos registros contábeis. 

  

É importante salientar que os saldos das respectivas contas contábeis das retenções deverão ser 

conciliados mensalmente, haja vista que os valores retidos deverão ser recolhidos ou apropriados, 

após as eventuais deduções ou compensações, conforme o caso. (Exemplo: INSS a Pagar, Outros 

Consignatários e IRRF). 

 

IV. Reposições da Folha de Pagamento: 

 

No caso de constatação de pagamentos ou descontos efetuados a maior ou indevidamente, 

identificados no reprocessamento da folha de pagamento, serão efetuados os respectivos 

descontos ou restituições aos servidores, conforme o caso, por meio da mesma rubrica original do 

pagamento ou desconto, conforme informado anteriormente. Esta informação é apresentada por 

meio de rubrica de vantagem com valor negativo, denominada pelo SIARHES, de Reposição (R), 

quando ocorrer o desconto de pagamento efetuado a maior ao servidor; ou vantagem 

denominada restituição de consignados, quando for efetuada a restituição ao servidor, 

proveniente de valor descontado a maior, sendo representada por rubricas de descontos com 

valores positivos (V). 

 

a) Reposição das Vantagens 

 

No caso de estorno de despesas a serem realizadas na Liquidação do mês corrente, a operação a 

ser utilizada será a de anulação da respectiva despesa (NL de anulação). Porém, no caso de 

restituição de pagamentos realizados em exercícios anteriores, ocorrerá o registro de uma receita, 

em atendimento ao disposto no art. 38 da Lei nº 4.320/1964. 
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b) Reposição das Retenções 

 

Para as situações de vantagens denominadas “Restituição de Consignados”, quando ocorre a 

restituição ao servidor de valor descontado a maior em período anterior, os relatórios do SIARHES 

informam os valores das restituições por meio das mesmas rubricas dos descontos originais, que 

passam a compor as “Vantagens” dos servidores.  

 

Conforme procedimento do SIARHES, os valores das respectivas rubricas de restituição deduzem 

o valor a ser repassado aos consignatários no mês corrente, desta forma, o registro contábil a ser 

utilizado será o de anulação do respectivo “Tipo de Retenção” a ser deduzido. 

 

A particularidade para o procedimento da reposição das retenções será o de restituição de 

contribuições previdenciárias, haja vista o atendimento ao disposto na legislação previdenciária.  

Assim, no caso de restituição ao servidor, proveniente de desconto a maior de INSS e da PREVES, 

haverá um crédito a ser registrado no respectivo órgão ou entidade, para fins de compensação 

com o valor de INSS a ser recolhido no respectivo mês da folha. 

 

Ressaltamos que o registro do crédito da contribuição à previdência complementar efetuado a 

PREVES, tem como objetivo evidenciar o fato contábil, e que caberá aos respectivos órgãos e 

entidades a verificação da possibilidade de restituição ou compensação junto a PREVES, no caso 

da apuração de créditos de contribuição à previdência complementar, decorrente de pagamentos 

efetuados a maior ou indevidamente. 

 

2. CONTABILIZAÇÃO DAS VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Para fins de efetuar os registros contábeis no SIGEFES, devem ser observados os relatórios do 

SIARHES, por regime previdenciário, que apresentam a estrutura a seguir: 

 

 Pagamento ao servidor submetido ao Regime Próprio – RPPS; 

o Servidor Civil; 

o Servidor Militar. 
 

 Pagamento ao servidor submetido ao Regime Geral – RGPS; 

o Comissionados; 

o Contratação Temporária (DT´s); 
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Ressaltamos que a contabilização da folha dos servidores inativos, efetuada especificamente pelo 

IPAJM, não será contemplada neste Manual. 

 

Antes de iniciar os registros das vantagens, é importante ressaltar as particularidades do registro 

das Férias, tendo em vista que as orientações a serem contextualizas a seguir serão base para os 

devidos registros das vantagens (Regime Próprio e Regime Geral) e também dos descontos. 

 

a) Registro do Adiantamento de Um Terço das Férias:  

 

O pagamento do valor correspondente ao Terço Constitucional de férias, processadas na folha de 

pagamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual que utilizam o SIARHES, 

ocorre da seguinte forma: 

 

I. No mês anterior ao de fruição das férias, ocorre o pagamento do valor líquido de um terço 

das férias, identificadas por meio da rubrica 248 - Adiantamento Líquido Abono Férias; 

 

II. No mês de fruição do benefício, normalmente o mês seguinte ao do adiantamento, o valor da 

vantagem correspondente ao terço das férias (valor bruto) será reconhecido e identificado por 

meio da rubrica 28 – Abono de Férias, e o valor do adiantamento de férias pagos no mês anterior 

serão descontados por meio da rubrica 689 – Desconto Adiantamento Líquido Abono de Férias; 

 

Em atendimento ao princípio da competência, o valor do terço de férias adiantado ao servidor 

(Rubrica 248) será registrado em conta específica do ativo (113110300 – Férias – Adiantamento), 

e será baixado pela ocasião do respectivo desconto na folha do mês seguinte (Rubrica 689), 

quando será processada a folha das férias do servidor, com o respectivo valor bruto do terço 

adicional (Rubrica 28).  

 

Os valores das vantagens de férias serão representados pela rubrica 248 – Adiantamento Líquido 

Abono Férias e pela rubrica 28 - Abono Férias, e os respectivos registros do empenho e liquidação 

ocorrerão na natureza de despesa 3.1.90.11, utilizando o subitem da despesa 46 – Férias Abono 

Constitucional, conforme as operações a seguir: 
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Documento Operação Contas Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: 138 - FOPAG: Vencimentos e 

Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – 2525 – Férias Abono Constitucional 

- RPPS. 

 Subitem: 46 – Férias Abono Constitucional 

 Operação Patrimonial:  

- Adiantamento (rubrica 248): 1071 – Adiantamento 

de Férias. 

 - Despesa (rubrica 28): 1079 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência da 

folha de pagamento. 

 

Do Adiantamento - 

OP1071 

D – 1.1.3.1.1.03.00 – 

Férias - Adiantamento 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

Da Despesa - OP1079 

D – 3.1.1.1.1.01.XX 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

Os valores de registro das vantagens serão apresentados nos tópicos 2.1 (Regime Próprio) e 2.2 

(Regime Geral). 

 

III. O desconto do valor de 1/3 das férias adiantadas no mês anterior ocorre por meio da rubrica 

689 – “Desconto Adiantamento Líquido Abono de Férias” e seu registro ocorrerá por meio do tipo 

de retenção 12 – Baixa de Adiantamento de Férias, que será tratada no tópico 3.1, item “g” deste 

Manual, ao abordar os descontos registrados através de retenção da NL. 

 

Desta forma, torna-se necessária a conciliação mensal da conta do ativo, mediante análise dos 

valores adiantados e descontados, identificados por meio das rubricas 248 e 689, informadas nos 

relatórios PES0505P e PRO0569P do SIARHES, e as divergências apuradas entre as informações 

dos relatórios deverão ser verificadas com a SEGER. 

 

Para fins de melhor entendimento, segue abaixo a movimentação das contas de registro de férias: 

  

Mês do Adiantamento de 1/3 das Férias:  
 

Rubrica 248 
Débito Ativo - 113110300 – Férias – Adiantamento 

Crédito Passivo - 211110101 (salários a pagar) 
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Mês das Férias: Reconhecimento da Obrigação 
 

Rubrica 28 
Débito VPD – 311210124 – Férias Abono Constitucional 

Crédito Passivo - 211110101 (salários a pagar) 

 

Mês das Férias: Baixa do Adiantamento de Férias 
 

Rubrica 689 
Débito Passivo - 211110101 (salários a pagar) 

Crédito Ativo - 113110300 – Férias – Adiantamento 

 

 

2.1. Do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS 

 

Para a contabilização, no SIGEFES, das vantagens do regime Próprio da Previdência Social – RPPS 

poderão ser utilizadas as informações contidas no relatório PRO0569P – Apropriação Financeira 

da Folha de Pagamento para o REGIME PRÓPRIO, onde a unidade gestora verificará cada valor 

devido correspondente à natureza de despesa. Para facilitar o entendimento, será demonstrado 

um modelo exemplificativo do Relatório PRO0569P do Regime Próprio que servirá de base para a 

contabilização das vantagens, conforme recorte abaixo:  
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Na primeira página, temos informações do período de competência, do regime previdenciário 

(RPPS) e o total das vantagens, ou seja, devemos contabilizar todas as vantagens utilizando 

somente os valores positivos (V), cujo valor total deverá ser registrado no valor de R$ 

10.404.843,10 (excluindo as vantagens destacadas em amarelo denominadas de “Restituição de 

Consignados” que serão abordadas mais adiante). 

 

Apesar de as rubricas de vantagens não constarem de forma ordenada, para fins didáticos, 

evidenciamos no modelo exemplificativo somente os valores positivos de vantagens (V), sem o 

valor das contribuições previdenciárias, e o resultado da soma é o mesmo valor do total de 

vantagens demonstrado no cabeçalho do relatório.  

 

Para fins de melhor entendimento, segue abaixo o registro do Empenho e Liquidação das 

despesas de pessoal (vantagens), no SIGEFES, demonstradas no relatório PRO0569P 

exemplificado, por agrupamento de elemento de despesa e respectivos subitens patrimoniais: 

 

a) Registros na natureza de despesa 3.1.90.11: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil. Desta forma, conforme informações do relatório exemplificativo do SIARHES verifica-se que 
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o saldo dos respectivos subitens totaliza o valor de R$ 10.385.988,17, e o seu registro ocorrerá 

conforme o modelo abaixo: 

 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG. 

 Natureza de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 

 Subitem da Despesa: 01 – 06 – 07 – 31 – 33 – 37 – 43 – 46 – 74 - 76. 

 

Obs.: O subitem da despesa será registrado de acordo com as informações 

apresentadas no relatório específico da Unidade Gestora. 

 

 

O registro da liquidação das despesas será realizado da seguinte forma: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

  Tipo Patrimonial: 138 - FOPAG: Vencimentos e 

Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – Optar de acordo com o 

subitem da despesa. 

 Operação Patrimonial: 1079 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.1.1.1.XX.XX 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, remunerações 

e benefícios do 

Exercício. 

 

 

 

Obs.: Observar as orientações no tópico 2, item “a”, deste Manual quanto ao registro das rubricas 

de férias relacionadas ao subitem 46.  

 

b) Registros na natureza de despesa 3.1.90.16: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento de despesa 16 – Outras Despesas Variáveis – 

Pessoal Civil. No relatório exemplificativo, o subitem informado é o 32 – Substituições, que 

apresenta o valor de R$ 7.583,85.  
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O registro da liquidação ocorrerá conforme o modelo abaixo: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Outras Despesas 

Variáveis - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – 2540 – Substituições - RPPS. 

 Operação Patrimonial: 1104 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

D – 3.1.1.1.1.02.01 - 

Substituições 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações 

e benefícios do 

Exercício. 

 

 

c) Registros na natureza de despesa 3.1.90.92: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 92 – Despesas de Exercícios Anteriores. Desta 

forma, conforme informações do Relatório exemplificativo do SIARHES verifica-se que o saldo dos 

respectivos subitens totaliza o valor de R$ 10.457,35, e o seu registro ocorrerá conforme o modelo 

abaixo: 

 

Subitem 57 – Abono Permanência (R$ 1.773,20): 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: 160 - FOPAG: Despesas de 

Exercícios Anteriores - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – 4225 – Abono Permanência - 

Ativo Civil - RPPS. 

 Operação Patrimonial: 1340 - Reconhecimento 

da Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.1.1.1.01.04 – 

Abono de Permanência 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

 

Subitem 65 – 13° Salário (R$ 973,59): 
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Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: 160 - FOPAG: Despesas de 

Exercícios Anteriores - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – 4233 – 13° Salário - Ativo Civil 

- RPPS. 

 Operação Patrimonial: 1340 - Reconhecimento 

da Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.1.1.1.01.22 – 13º 

Salario 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

Subitem 67 – Férias Abono Constitucional (256,44): 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: 160 - FOPAG: Despesas de 

Exercícios Anteriores - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – 4235 – Férias Abono 

Constitucional - Ativo Civil - RPPS. 

 Operação Patrimonial: 1340 - Reconhecimento 

da Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.1.1.1.01.24 – 

Férias – Abono 

Constitucional 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

Subitem 69 – Subsídio (R$ 7.454,12): 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

  Tipo Patrimonial: 160 - FOPAG: Despesas de 

Exercícios Anteriores - Pessoal Civil – RPPS. 

 Item Patrimonial – 4237 – Subsídios. 

 Operação Patrimonial: 1340 - Reconhecimento 

da Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.1.1.1.01.31 - 

Subsídios 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 
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d) Registros na natureza de despesa 3.1.90.94: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas. 

No relatório exemplificativo, o subitem informado é o 01 – Indenizações Trabalhistas – Ativo Civil, 

que apresenta o valor de R$ 329,73.  

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Indenizações e 

Restituições Trabalhistas 

 Item Patrimonial – 2298 – Indenizações 

Trabalhista Ativo Civil. 

 Operação Patrimonial: 916 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.9.1.1.01.01 – 

Indenizações e 

Restituições Trabalhistas 

Servidor Civil 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

 

e) Registros na natureza de despesa 3.3.90.46: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 46 – Auxílio Alimentação. No relatório 

exemplificativo, o subitem informado é o 01 – Auxílio Alimentação, que apresenta o valor de     R$ 

484,00.  

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Auxílio Alimentação 

 Item Patrimonial – 4096 – Auxílio Alimentação - 

Pessoal Civil - RPPS. 

 Operação Patrimonial: 1707 - Reconhecimento 

da Obrigação – Sem Contrato. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.3.1.1.01.00 – 

Auxílio Alimentação 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações 

e benefícios do 

Exercício. 

 

Os valores de vantagens registrados neste tópico totalizaram o valor de R$ 10.404.843,10. O total 

de vantagens apresentado no cabeçalho do Relatório do Regime Próprio (modelo exemplificativo) 
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é de R$ 10.407.818,75. A diferença no valor de R$ 2.975,65 representa as vantagens relacionadas 

em amarelo no Relatório denominadas de “Restituição de Consignados”, que será tratado 

separadamente no tópico 3 deste Manual. 

 

Dessa forma, evidenciamos neste tópico a contabilização das vantagens da folha de pagamento 

referente ao Regime Próprio, servindo como modelo para as demais contabilizações existentes 

desde que observem a respectiva natureza de despesa equivalente ao objeto do gasto.  

 

2.2. Do Regime Geral da Previdência Social – RGPS 

 

Para a contabilização das vantagens do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, deverão ser 

utilizadas as informações contidas no relatório PRO0569P – Apropriação Financeira da Folha de 

Pagamento para o REGIME GERAL, onde a unidade gestora verificará cada valor devido 

correspondente à natureza de despesa. Para facilitar o entendimento, será demonstrado um 

modelo exemplificativo do Relatório PRO0569P do Regime Geral que servirá de base para a 

contabilização das vantagens, conforme recorte abaixo:  
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Na primeira página, temos informações do período de competência, do regime previdenciário 

(RGPS) e o total das vantagens, ou seja, devemos contabilizar todas as vantagens utilizando 

somente os valores positivos (V), que apresenta o valor total de R$ 318.540,86 (excluindo os 

valores destacados em amarelo que serão abordados mais adiante). 

 

Apesar de as rubricas de vantagens não constarem de forma ordenada, para fins didáticos, 

evidenciamos no modelo exemplificativo somente os valores positivos de vantagens (V), sem o 

valor das contribuições previdenciárias, e o resultado da soma é o mesmo valor do total de 

vantagens demonstrado no cabeçalho do relatório.  

 

Para fins de melhor entendimento, segue abaixo o registro do Empenho e Liquidação das 

despesas de pessoal (vantagens), no SIGEFES, demonstradas no relatório PRO0569P 

exemplificado, por agrupamento de elemento de despesa e respectivos subitens patrimoniais: 

 

a) Rubrica de vantagem referente ao Salário-Família e/ou Salário-Maternidade: Apesar do 

Relatório exemplificativo do Regime Geral não conter rubricas de vantagens referentes ao salário-

família e/ou salário-maternidade, devido a sua importância no contexto da folha de pagamento, 

serão abordadas as orientações de registro em seus respectivos subitens de despesa: 

 

Os valores referentes ao salário família e/ou salário maternidade serão representados no 

Relatório pelas seguintes rubricas abaixo: 
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Benefício Rubrica Descrição 

Salário-Família 121 Salário-família 

Salário-Maternidade 

211 Salário-maternidade 

212 13º Salário-maternidade 

340 13º Salário-maternidade rescisão 

 

Conforme disposto no art. 86 da IN RFB nº 971/2009, o salário-maternidade pago pelos órgãos ou 

entidades à segurada empregada, inclusive a parcela do décimo terceiro salário correspondente 

ao período da licença, poderá ser deduzido quando do pagamento das contribuições sociais 

previdenciárias devidas, exceto das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos 

(terceiros). Desta forma, o salário-família e o salário-maternidade são benefícios repassados ao 

servidor provenientes do INSS - Instituto Nacional da Previdência Social, e constituirá um direito a 

ser deduzido da contribuição previdenciária devida pelos Órgãos ou Entidades da Administração 

Pública Estadual ao INSS.  

 

Para fins de melhor evidenciação, o registro do benefício do salário maternidade e/ou salário 

família será segregado em 3 partes, conforme demonstrado a seguir: 

 

I. Registro da Vantagem: Os valores de vantagens referentes aos benefícios de salário-família 

e/ou salário-maternidade serão empenhados e liquidados na própria UG, e ocorrerá na natureza 

de despesa 3.1.90.13.02 (exercício vigente), 3.1.90.92.05 (exercício anterior) e/ou 3.1.90.04.15 

(Contratação por Tempo Determinado). Segue abaixo o modelo de contabilização na natureza de 

despesa 3.1.90.13, no qual seguirá o mesmo procedimento de registro para as demais naturezas, 

selecionando os seus respectivos subitens: 

 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG 

 Natureza de Despesa: 3.1.90.13 – Contribuições Previdenciárias - INSS. 

 Subitem da Despesa: 02. 

 

Na liquidação o Órgão deverá observar que existem operações patrimoniais distintas para o devido 

reconhecimento do salário-família e do salário-maternidade, conforme modelo abaixo: 

 

 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO 

Subsecretaria do Tesouro Estadual 
Gerência de Contabilidade Geral do Estado - GECOG 

Subgerência de Normas e Procedimentos Contábeis - SUNOP 
 

20 
 

Av. João Batista Parra, nº 600, Ed. Aureliano Hoffmann, Enseada do Suá, Vitória/ES – CEP 29.050-375 

Telefone: (027) 3347-5516 / 3347-5212 / 3347-5214 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Encargos Sociais - RGPS 

 Item Patrimonial – 2386 – Contribuições 

Previdenciárias INSS - RGPS. 

 Operação Patrimonial: 3290 - Reconhecimento do 

Direito do Salário-Família e/ou 3291 – Reconhecimento 

do Direito do Salário-Maternidade. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

 

Do Salário-Família 

D – 1.1.3.2.1.11.01 – 

Salário Família 

 

Do Salário-Maternidade 

D – 1.1.3.2.1.11.02 – 

Salário-Maternidade 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, remunerações 

e benefícios do 

Exercício. 

 

II. Registro da reposição: Nas situações de constatação de pagamento do benefício a maior ao 

segurado, identificadas no reprocessamento da folha de pagamento, o valor será descontado do 

servidor e recolhido ao INSS, mensal ou 13º salário. Os valores serão identificados por meio de 

rubricas com valor negativo, e seu registro será abordado no tópico 3.1, item “i”, deste Manual: 

 

III. Registro da dedução do INSS: Os valores repassados aos servidores a título de salário-família 

e/ou salário-maternidade serão deduzidos da obrigação a pagar referente ao INSS Patronal e 

seu registro ocorrerá por meio de NP – Nota Patrimonial, conforme procedimentos orientados 

na Nota Técnica nº 002/2015/GECOG (Contabilização da Contribuição Previdenciária ao INSS). 

 

 

b) Registros na natureza de despesa 3.1.90.04: O registro do empenho da folha de pagamento 

contemplará os subitens do elemento 04 – Contratação por Tempo Determinado. No relatório 

exemplificativo, o subitem informado é o 02 – Serviços de Apoio Adm. Técnico e Operacional, que 

apresenta o valor de R$ 3.477,76, conforme modelo a seguir: 

 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG 

 Natureza de Despesa: 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado. 

 Subitem da Despesa: 02. 

Obs.: O subitem da despesa será registrado de acordo com as informações 

apresentadas no relatório específico da Unidade Gestora. 
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O registro da liquidação ocorrerá conforme o modelo abaixo: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

  Tipo Patrimonial: FOPAG: Contratação por Tempo 

Determinado 

 Item Patrimonial – Optar de acordo com o 

subitem da despesa. 

 Operação Patrimonial: 738 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

 

D – 3.1.1.2.1.04.XX 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

 

c) Registros na natureza de despesa 3.1.90.11: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil. Desta forma, conforme informações do Relatório exemplificativo do SIARHES verifica-se que 

o saldo dos respectivos subitens totaliza o valor de R$ 293.145,00, e o seu registro ocorrerá 

conforme o modelo abaixo: 

 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG. 

 Natureza de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 

 Subitem da Despesa: 01 – 06 – 31 – 33 – 37 – 40 – 43 – 46 – 76. 
 

Obs.: O subitem da despesa será registrado de acordo com as informações 

apresentadas no relatório específico da Unidade Gestora. 
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O registro da liquidação das despesas será realizado da seguinte forma: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

  Tipo Patrimonial: FOPAG: Vencimentos e 

Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS. 

 Item Patrimonial – Optar de acordo com o 

subitem da despesa. 

 Operação Patrimonial: 1091 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

 

D – 3.1.1.2.1.0X.XX 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

Obs.: Observar as orientações do tópico 2, item “a”, deste Manual quanto ao registro das rubricas 

de férias relacionadas ao subitem 46.  

 

d) Registro na natureza de despesa 3.1.90.94: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas. 

No relatório exemplificativo, o subitem informado é o 01 – Indenizações Trabalhistas – Ativo Civil, 

que apresenta o valor de R$ 2.126,89. Segue abaixo modelo de registro da liquidação.  

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Indenizações e 

Restituições Trabalhistas. 

 Item Patrimonial – 2298 – Indenizações 

Trabalhista Ativo Civil. 

 Operação Patrimonial: 916 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.1.2.1.02.93 – 

Indenização e 

Restituição 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do Exercício. 
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e) Registro na natureza de despesa 3.3.90.46: O registro do empenho e liquidação da folha de 

pagamento contemplará os subitens do elemento 46 – Auxílio Alimentação. No relatório 

exemplificativo o subitem informado é o 01, que apresenta o valor de R$ 19.791,21, conforme 

segue modelo de liquidação abaixo: 

 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Auxílio Alimentação 

 Item Patrimonial – 4095 – Auxílio Alimentação - 

Pessoal Civil - RGPS. 

 Operação Patrimonial: 1707 - Reconhecimento da 

Obrigação – Sem Contrato. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.3.2.1.01.00 – 

Auxílio Alimentação 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 
 

f) Registro na natureza de despesa 3.1.90.92: Apesar de não conter rubricas de vantagens na 

natureza 3.1.90.92 – “Despesas de Exercícios Anteriores”, por se tratar de rubricas cujo registro é 

recorrente nos relatórios PRO0569P da folha de pagamento, serão demonstradas a seguir as 

orientações de contabilização conforme recorte abaixo: 
 

 

 
 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG 

 Natureza de Despesa: 3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores. 

 Subitem da Despesa: 08 - 48. 
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A liquidação deverá ocorrer em itens patrimoniais distintos, pois a despesa é proveniente de 

Contratação por Tempo Determinado e Abono Provisório – DT, conforme modelo abaixo: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Despesas de Exercícios 

Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 

 Item Patrimonial – 3410 – Contratação por Tempo 

Determinado – RGPS e/ou 4216 – Abono Provisório – 

DT - RGPS. 

 Operação Patrimonial: 1354 - Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

 

D – 3.1.1.2.1.04.XX 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

 

g) Rubrica de vantagem no RGPS na natureza de despesa 3.3.90.92: Apesar de não conter 

rubricas de vantagens na natureza 3.3.90.92 – “Despesas de Exercícios Anteriores”, por se tratar 

de rubrica cujo registro é recorrente nos relatórios PRO0569P da folha de pagamento, serão 

demonstradas a seguir as orientações de contabilização conforme recorte abaixo: 

 

 
 

Documento Operação 
  

 Tipo de Credor: A própria UG 

 Natureza de Despesa: 339092 – Despesas de Exercícios Anteriores. 

 Subitem da Despesa: 46. 
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O registro da liquidação das despesas será realizado da seguinte forma: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 
 

 Tipo Patrimonial: FOPAG - Auxílio Alimentação 

 Item Patrimonial – 4095 – Auxílio Alimentação - 

Pessoal Civil - RGPS. 

 Operação Patrimonial: 1354 - Reconhecimento da 

Obrigação – Sem Contrato. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.3.2.1.01.00 - 

Auxílio Alimentação 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 - 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do Exercício. 

 

As vantagens, provenientes do RGPS, registradas com base no relatório exemplificativo 

totalizaram o valor de R$ 318.540,86. O total de vantagens apresentado no cabeçalho do Relatório 

PRO0569P é de R$ 395.112,77. A diferença no valor de R$ 76.571,91 representa as vantagens 

descritas como “Restituição de Consignados”, “Estagiários” e “Auxílio Transporte pagos aos 

Estagiários”, destacadas em amarelo no Relatório exemplificativo do Regime Geral.  

 

As vantagens descritas como “Restituição de Consignados” serão tratadas separadamente no 

tópico 3 deste manual, e as vantagens relacionadas aos “Estagiários” e “Auxílio Transporte pagos 

aos Estagiários” serão tratadas separadamente no tópico 2.4. 

 

 

2.3. Do servidor Militar 

 

A contabilização da folha do servidor Militar segue, de forma geral, a mesma orientação dada para 

a folha de pessoal do REGIME PRÓPRIO – RPPS, entretanto quando se tratar do elemento de 

despesa referente ao PESSOAL MILITAR deve-se observar o Tipo Patrimonial específico (FOPAG: 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar; FOPAG: Outras Despesas Variáveis – Pessoal 

Militar; ou FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal Militar, etc.). 
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2.4. Do Estagiário 

 

A contabilização das despesas com as vantagens dos estagiários, bem como o auxílio transporte, 

contidos no relatório PRO0569P – Apropriação Financeira da Folha de Pagamento REGIME 

GERAL, será demonstrada a seguir conforme Relatório exemplificativo:  

 

 
 

 

a) Registro da natureza de despesa 3.3.90.36 (Estagiários): O registro do empenho e liquidação 

da folha de pagamento contemplará os subitens do elemento 36 – Outros Serviços Prestados 

Pessoa Física. No relatório exemplificativo, o subitem informado é o 07 - Estagiários, que 

apresenta o valor de R$ 75.451,05, conforme segue modelo abaixo: 

 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG 

 Natureza de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 

 Subitem da Despesa: 07. 
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O registro da liquidação das despesas será realizado da seguinte forma: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

  Tipo Patrimonial: FOPAG: Outras Despesas 

Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 

 Item Patrimonial – 2696 - Estagiários. 

 Operação Patrimonial: 1116 - Reconhecimento 

da Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.3.2.2.1.16.00 - 

Estagiários 

 

 

C – 211110106 – 

Pessoal a Pagar - 

Estagiários 

 

 

b) Registro da natureza de despesa 3.3.90.49 (Auxílio transporte devido aos estagiários):            

O registro do empenho e liquidação da folha de pagamento contemplará os subitens do elemento 

49 – Auxílio Transporte. No relatório exemplificativo, o subitem informado é o 01, que apresenta 

o valor de R$ 531,60, conforme segue modelo abaixo: 

 

Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG 

 Natureza de Despesa: 3.3.90.49 – Auxílio Transporte. 

 Subitem da Despesa: 01. 

 

O registro da liquidação das despesas será realizado da seguinte forma: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

  Tipo Patrimonial: FOPAG: Auxílio Transporte 

 Item Patrimonial – 4540 - Auxílio Transporte - 

RGPS – Estagiário Folha. 

 Operação Patrimonial: 1245 - Reconhecimento 

da Obrigação - Sem Contrato. 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento. 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

D – 3.1.3.2.1.02.00 – 

Auxilio Transporte 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.06 – 

Pessoal a Pagar - 

Estagiários 
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Com os registros acima realizados, com base nos relatórios exemplificativos do SIARHES, 

finalizamos a etapa do registro das vantagens da folha de pagamento utilizando o Relatório 

PRO0569P do Regime Geral e do Regime Próprio, com exceção do registro das vantagens descritas 

como “Restituição de Consignados” que será tratado posteriormente no tópico 3 deste manual.  

 

 

3. CONTABILIZAÇÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Após o registro das notas de liquidação das vantagens apresentadas no tópico anterior, registradas 

em modo rascunho, basta entrarmos em cada documento (NL) para o devido registro dos 

descontos relacionados às respectivas naturezas e subitens de despesa, na “aba RETENÇÕES”. 

 

É importante salientar que os valores tidos essencialmente como descontos de remuneração, tais 

como: INSS, IPAJM, Consignações, Vale Transporte, Contribuições a Associações ou Sindicatos e 

outros, apresentados no relatório PES0505P, serão evidenciados/registrados na “aba 

RETENÇÕES” da NL, de acordo com o tipo de retenção apropriado.  

 

Entretanto, os valores tidos como reposição (rubricas de valor negativo) ao lado de descontos e 

apresentados nos dois relatórios (PES0505P e PRO0569P), terão como base para contabilização o 

relatório PRO0569P e serão registrados como NL de Anulação, de acordo com Regime 

Previdenciário (RGPS ou RPPS), por constituírem anulação de despesa, decorrente de restituição 

do servidor ao órgão ou entidade. 

 

Diante da adequação do registro da contabilidade aos relatórios, daremos início ao registro dos 

descontos segregados da seguinte forma: Descontos Normais: “descontos registrados na aba 

retenção da NL”; e Reposição: “descontos registrados através de anulação de NL”. 

 

 

3.1. Do Registro dos Descontos considerados como RETENÇÕES na NL. 

 

Para a contabilização dos descontos, a Unidade Gestora observará somente as rubricas a partir do 

código 400, entretanto, tendo em vista as parametrizações do SIARHES, as novas inserções 

ocorreram seguindo a numeração lógica do Sistema. Diante dessa situação, a UG deverá redobrar 

a atenção quanto ao tipo rubrica, ou seja, se é relativa à vantagem ou desconto. 
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Para facilitar o entendimento, demonstraremos o registro com as principais rubricas de descontos 

contidas no relatório PES0505P, por meio do modelo exemplificativo abaixo: 
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Cumpre ressaltar que as rubricas destacadas em amarelo são denominadas “Reposição” e serão 

tratadas no tópico 3.2, como anulação de NL, o qual deverá ser utilizado para seu devido registro 

o relatório PRO0569P (Regime Geral e Próprio). Assim, verifica-se que a soma dos valores de 

reposições destacadas em amarelo no Relatório exemplificativo PES505P totaliza o mesmo valor 

do total de reposição dos Relatórios PRO569P (Regime Próprio e Regime Geral), conforme 

evidenciamos abaixo: 
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Quanto à contabilização das demais rubricas, estas são essencialmente descontos de 

remuneração devida pelo servidor que deverão ser retidas pela Unidade Gestora para repasse a 

quem de direito. Assim, foi sugerido que o registro da liquidação das vantagens fosse realizado 

em modo rascunho, pois neste momento, iremos abrir a referida NL para registro desses 

descontos, a partir da aba “retenção”. 

 

Tendo em vista que o relatório PES0505P apresenta o valor dos descontos, sem a devida 

segregação  por regime previdenciário (Geral e Próprio), e para fins de atender ao registro contábil 

diante desta particularidade do Relatório do SIARHRES, o registro das rubricas de descontos 

ocorrerá de acordo com a natureza de despesa (ND) correspondente a remuneração do servidor, 

como a ND 3.3.90.11, e respectivos subitens 01 (Vencimentos e Salários) ou 74 (Subsídio), para o 

Pessoal Civil, e pela natureza de despesa 3.1.90.12 e respectivos subitens remuneratórios, para o 

Pessoal Militar.  

 

Vale ressaltar que algumas Unidades Gestoras poderão ter maior concentração de gastos com 

vencimentos em outra(s) natureza(s) e subitem da despesa, como o caso do FUNDEB (UG 420120) 

que utiliza a natureza de despesa 3.1.90.04.02 – Serviços de Apoio Adm. Téc. e Operacional. 

 

A exceção ocorre na rubrica de descontos de férias “689 -  Desconto adiantamento liquido abono 

férias”, na qual deve ocorrer a retenção necessariamente no subitem 46 - “Férias Abono 

Constitucional”. 

 

A partir deste entendimento, as retenções/descontos, a partir das rubricas 400, serão registradas 

em cada nota de liquidação na “aba de retenções”, seguindo o modelo de contabilização 

apresentado a seguir, com base nos relatórios exemplificativos de descontos acima elencados: 
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a) Outros Consignatários - Registro das retenções das rubricas 401, 405, 407, 408, 414, 415, 

417, 430, 433, 453, 462, 463, 464, 512, 538, 540, 577, 588, 616, 617, 636, 641, 647, 671, 682, 700, 

764, 765, 1015, 1899, 1900: Quanto ao registro dos descontos de consignações, este contemplará 

rubricas que serão essencialmente devidas a terceiros (Sindicatos, Associações, Bancos, dentre 

outros), registrados no tipo de retenção “Outros Consignatários - 8”, conforme segue: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente ao 

desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: 8 – Outros Consignatários. 

 Credor da Retenção – Optar pelo credor da 

consignação correspondente da Folha. 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – optar pelo subitem de 

maior valor, conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.99 – 

Outros Consignatários. 

 

 

Quanto aos registros das demais rubricas de descontos (Indenização e Restituições diversas, IRRF, 

Desconto Líquido de Férias, Pensão Alimentícia, Faltas ao Serviço, INSS, FUMPES, IPAJM e PREVES), 

estes serão abordados através de tipo de retenção específico, conforme segue: 

 

b) Registro de Desconto devido ao IPAJM – Rubricas 412, 421, 603 e 604: As rubricas 412 e 421 

referem-se à contribuição ao Fundo Financeiro e as rubricas 603 e 604 referem-se à contribuição 

ao Fundo Previdenciário, os quais terão contabilização distinta. As rubricas referentes ao desconto 

mensal e 13º salário deverão ser somados ao respectivo Fundo para efeito do registro da retenção, 

conforme segue abaixo: 
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Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 

 Tipo de Retenção:  

 Fundo Financeiro: 

6   - FUNPES – Fundo Financeiro – Ativo Civil  

72 - FUNPES – Fundo Financeiro – Ativo Militar 

 Fundo Previdenciário: 

7   - FUNPES – Fundo Previdenciário – Ativo Civil  

76 - FUNPES – Fundo Previdenciário – Ativo Militar 

 Credor da Retenção:  

 600210 – Fundo Financeiro; 

 600211 – Fundo Previdenciário 

 Tipo Patrimonial – Será informado automaticamente, 

de acordo com o registro da natureza de despesa na 

NL. 

 Subitem da Despesa – optar pelo subitem de maior 

valor, conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.27 – 

FUNPES – Fundo 

Financeiro  

Ou 

 

C – 2.1.8.8.1.01.28 – 

FUNPES – Fundo 

Previdenciário. 

 

 

c) Registro de Desconto devido ao PREVES – Rubrica 939: Apesar de o Relatório exemplificativo 

apresentar apenas a rubrica 939 de retenção a PREVES, mencionamos que poderão surgir outras 

rubricas relacionadas à PREVES, a saber: 
 

Rubrica Descrição 

939 - PREVES Normal Mensal Segurado 

– LC 711; 

940 - PREVES Normal 13º Segurado; 

Essas rubricas referem-se ao desconto do segurado 

participante normal, abrangido pela LC nº 711/2013.  

941 – PREVES Não Incorp. Mensal 

Segurado – LC 711; 

942 - PREVES Não Incorp. 13º Segurado 

– LC 711;  

Essas rubricas referem-se ao desconto do segurado que 

deseja contribuir com parcelas remuneratórias não 

incluídas na base de cálculo da contribuição normal, 

como ex.: gratificações, cargo comissionado e outros. 

Ainda vale destacar que para estas rubricas não haverá 
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incidência de contribuição patronal, conforme disposto 

no §4º, art. 25 da LC nº 711/2013. 

943 - PREVES Facultativo Mensal 

Segurado – LC 711 e 

944 - PREVES Facultativo 13º Segurado – 

LC 711. 

Essas rubricas referem-se ao desconto do segurado não 

alcançado pela LC nº 711/2013, mas que deseja 

contribuir com a PREVES, conforme disposto no §5º do 

art. 1º, e §2º do art. 25.  

 

Quanto à contabilização das rubricas apresentadas acima, informamos que estas deverão ser 

somadas para efeito de registro de retenção conforme modelo abaixo: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: Retenção PREVES – Servidor - 148. 

 Credor da Retenção – 19.473.043/0001-12 – Fundação 

de Previdência Complementar do Estado do Espírito 

Santo - PREVES. 

 Tipo Patrimonial – Será informado automaticamente, 

de acordo com o registro da natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – optar pelo subitem da 

remuneração respectiva, conforme informado acima 

(Subsídios, Vencimentos e Salários, etc.). 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado automaticamente, 

de acordo com o registro da natureza de despesa na NL. 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.14 – 

Planos de Previdência 

e Assistência Médica. 

 

d) Registro de Descontos do Vale transporte – Rubricas 434: A retenção do vale transporte será 

evidenciada pela rubrica 434 e seu registro ocorrerá na aba “retenção” da NL, optando por uma 

das cinco opções existentes no SIGEFES, conforme segue: 

 

 Código de Retenção 10 – Retenção do Vale Transporte – Pessoal Civil – RPPS; 

 Código de Retenção 60 – Retenção do Vale Transporte – Pessoal Militar; 

 Código de Retenção 80 – Retenção do Vale Transporte – Pessoal Civil - RGPS; 

 Código de Retenção 140 – Retenção do Vale Transporte para Hospitais/SESA; 

 Código de Retenção 154 – Retenção do Vale Transporte – Exclusivo IASES; 
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Segue abaixo o modelo de registro da retenção do Vale transporte: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: - Optar por uma das opções 

listadas acima; 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Será informado 

automaticamente, de acordo com o tipo de retenção 

escolhido. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, remunerações 

e benefícios do 

Exercício. 

 

 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.32 – 

Indenizações e 

Restituições a 

Regularizar 

 

O registro da retenção do vale transporte efetuará a transferência do valor da conta de Salários a 

Pagar para a conta 2.1.8.8.1.01.32 – Indenizações e Restituições a Regularizar. No entanto, após 

a contabilização da NL de retenção, a UG deverá em seguida registrar o estorno da despesa com 

vale transporte, por meio de NP – Nota Patrimonial, conforme a seguir: 
 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo Patrimonial: FOPAG – Auxílio Transporte; 

 Item Patrimonial: Selecionar a opção conforme 

as opções abaixo apresentadas no Relatório: 

 Auxílio Transporte – Pessoal Militar – 

Folha; 

 Auxílio Transporte – RGPS – Estagiário; 

 Auxílio Transporte – RGPS – Folha; 

 Auxílio Transporte – RPPS – Folha. 

 Operação Patrimonial: 3721 - Estorno 

Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de 

Retenção em Folha de Pagamento. 

 

D – 2.1.8.8.1.01.32 – 

Indenizações e 

Restituições a 

Regularizar. 

 

C – 3.1.3.2.1.02.00 – 

Auxílio Transporte. 
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A operação de estorno da despesa com o vale-transporte tem como objetivo anular parte da 

respectiva Variação Patrimonial Diminutiva, haja vista que os descontos dos servidores constituem 

restituição de parte da despesa, nos termos da Lei nº 7.418/1985.  

 

e) Registro de Descontos do Imposto de Renda – Rubricas 466, 467 e 468: A retenção do 

imposto de renda do servidor será evidenciada pelas rubricas 466 – IR, 467 – IR sobre Férias e 468 

– IR sobre 13º. Para efeito de registro dessa retenção, somaremos os valores das rubricas de 

descontos mencionadas, ressaltando apenas que existem dois tipos de retenção de registro do 

imposto de renda, pelos quais a Unidade Gestora deverá optar conforme definição abaixo: 
 

 Código de Retenção 61 – IRRF – FOPAG – Deve ser recolhido por meio de DUA. 

Devem utilizar esta opção os Órgãos da Administração Indireta do Estado que fazem pagamentos 

da folha de pessoal por meio de contas específicas (CTD). Ainda deverão utilizar esta opção os 

Órgãos que fazem pagamentos da folha de pessoal com recursos provenientes de convênio e/ou 

que tenham a necessidade de comprovar esses gastos, como: FUNDEB, Saúde e outros. 
 

 Código de Retenção 88 – IRRF – FOPAG – Transferido Diretamente p/ a UG 800102. 

Deverão utilizar esta opção os Órgãos do Estado que fazem pagamento da folha de pessoal por 

meio da CTU. 
 

Segue abaixo o registro da retenção do IR: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: 61 - IRRF – FOPAG – Recolhido 

por meio de DUA e/ou 88 - IRRF – FOPAG – 

Transferido Diretamente p/ a UG 800102. 

 Credor da Retenção – 800102 – ENC-SEFAZ. 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – optar pelo subitem da 

respectiva remuneração que comporte o desconto, 

conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.04 – 

Imposto sobre a Renda 

Retido na Fonte - IRRF 
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 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

f) Registro do Desconto do INSS Servidor – Rubricas 494, 495 e 934: Os valores dos descontos 

de INSS retidos do servidor serão extraídos das rubricas 494 – “Desconto INSS”, 495 – “Desconto 

INSS 13º” e 934 – “Desconto INSS 13º Rescisão”. Logo, as rubricas 494 e 934 poderão ser somadas 

e lançadas no código de retenção “INSS Servidor - 1”, tendo em vista que serão recolhidas na Guia 

da Previdência Social - GPS do respectivo mês de competência da Folha. Porém, a rubrica 495 

deverá ser lançada no código de retenção “INSS 13º Salário do Exercício”, haja vista que o seu 

recolhimento será efetuado até o dia 20 de dezembro do corrente exercício, nos termos da 

legislação previdenciária. 
 

Os registros das retenções do INSS Servidor ocorrerão conforme descrito a seguir: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: 1 – INSS Servidor e/ou 66 – 

INSS 13º Salário do Exercício. 

 Credor da Retenção – 29.979.036/0057-03 – 

Instituto Nacional da Seguridade Nacional - INSS. 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem da 

respectiva remuneração que comporte o desconto, 

conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial – Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

Tipo de Retenção: 1 – 

INSS Servidor 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 
 

C – 2.1.8.8.1.01.02 – 

INSS 

 

Tipo de Retenção: 66 – 

INSS 13º Salário 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 
 

C – 2.1.8.8.1.01.30 – 

INSS 13º Salário 
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g) Registro do Desconto (Baixa) do Adiantamento de Férias – Rubrica 689: Para fins de auxiliar 

as orientações de registro das férias do servidor, se necessário, deve-se observar as informações 

evidenciadas no tópico 2, item “a”, deste manual. 

 

O valor do registro da baixa do adiantamento de férias será extraído da rubrica de desconto 689 

– “Desconto Adiantamento Líquido de Férias” e deverá ser lançada na “aba retenção” conforme 

segue abaixo: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: Baixa de Adiantamento Férias 

- 12. 

 Credor da Retenção – Selecionar a UG. 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – 46 – Férias – Abono 

Constitucional. 

 Operação Patrimonial – Reconhecimento da 

Obrigação. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 1.1.3.1.1.03.00 – 

Férias Adiantamento. 

 

 

 

h) Registro de Descontos de Pensão Alimentícia – Rubricas 452, 481, 492, 511, 600, 602 e 777: 

As rubricas de Pensão Alimentícia deverão ser registradas através do tipo de retenção específico, 

conforme modelo a seguir: 
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Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 

 Tipo de Retenção: Retenção Pensão Alimentícia 

– Ordem Judicial -11. 

 Credor da Retenção – A própria UG ou 

credor/beneficiário especificado pelo RH do Órgão. 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem da 

respectiva remuneração que comporte o desconto, 

conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.31 – 

Pensão Alimentícia. 

 

 

i) Registro de Retenção do Salário-Família e/ou Salário-Maternidade – Rubricas 121, 211, 212 

e 340: Para fins de auxiliar as orientações de registro do benefício pago ao servidor referente ao 

salário-família e/ou salário-maternidade, se necessário, deve-se observar as informações 

evidenciadas no tópico 2.2, item “a”, deste Manual. 

 

Nas situações de constatação de pagamento do benefício a maior ao segurado, identificadas no 

reprocessamento da folha de pagamento, o valor será descontado do servidor e recolhido ao INSS, 

mensal ou 13º salário. Os valores serão identificados por meio das rubricas de desconto do 

Relatório PES0505P, ou no relatório (PRO0569P), por meio de rubricas com valor negativo. 

Entretanto, não serão registradas como NL de anulação, mas como Tipo de Retenção, por meio 

das operações a seguir: 
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Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção:  

132 - Devolução do Salário-Família / 
Maternidade; 
147 - Devolução do Salário-Maternidade 
13º Salário; 

 Credor da Retenção – 29.979.036/0057-03 - 

INSS 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem da 

respectiva remuneração que comporte o desconto, 

conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, remunerações 

e benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 2.1.8.8.1.01.02 - 

INSS 

Ou 

 

C – 2.1.8.8.1.01.30 – 

INSS - 13º Salário 

 

 

j) Registro de Descontos do Abate Teto – Rubricas 525 e 582:  

Os valores dos descontos do Abate Teto serão extraídos das rubricas de desconto 525 – “Abate 

Teto EC 41” e 582 – “Abate Teto EC 41 13º Salário” e o seu registro ocorrerá de acordo com as 19 

opções listadas a seguir: 

 

 Código de Retenção 49 – Abate Teto – Venc. e Vant. RPPS P. Civil - Exercício. 

 Código de Retenção 50 – Abate Teto – Adm. Indireta – Exercícios Anteriores. 

 Código de Retenção 51 – Abate Teto – Administração Direta – Exerc. Anteriores. 

 Código de Retenção 55 – Abate Teto – Venc. e Vant. RGPS - Exercício. 

 Código de Retenção 56 – Abate Teto – Aposentadoria – P. Civil - Exercício. 

 Código de Retenção 57 – Abate Teto – Aposentadoria – P. Militar - Exercício. 

 Código de Retenção 58 – Abate Teto – Pensões - P. Civil - Exercício. 

 Código de Retenção 59 – Abate Teto – Pensões - P. Militar - Exercício. 

 Código de Retenção 62 – Abate Teto – 13º Sal. Aposentadoria - P. Civil - Ex. 
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 Código de Retenção 63 – Abate Teto – 13º Sal. Aposentadoria - P. Militar - Ex. 

 Código de Retenção 82 – Abate Teto – Soldo – RPPS - P. Militar - Exercício. 

 Código de Retenção 83 – Abate Teto – Subsídios – RPPS - P. Militar - Exerc. 

 Código de Retenção 84 – Abate Teto – Subsídios – RPPS - P. Civil - Exerc. 

 Código de Retenção 85 – Abate Teto – Subsídios – RGPS - P. Civil - Exerc. 

 Código de Retenção 91 – Abate Teto – UG 600210 – Exerc. Anteriores. 

 Código de Retenção 92 – Abate Teto – UG 600211 – Exerc. Anteriores. 

 Código de Retenção 142 – Abate Teto – Aposent. – P. Civil – Exercício RGPS. 

 Código de Retenção 143 – Abate Teto – Pensões Especiais. 

 Código de Retenção 163 – Abate Teto – Abono – RPPS – P. Civil – Exerc. 

 

Segue abaixo o modelo de registro do abate teto e as contas movimentadas: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: Optar por uma das opções 

mencionadas acima; 

 Credor da Retenção – Própria UG 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem de 

maior valor, conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 3.X.X.X.X.XX.XX   

 

 

Devido ao fato dessa retenção estar segregada pelas opções listadas acima, logo, deverá estar 

associada à NL, no que tange ao Regime (Geral ou Próprio), ao seu respectivo subitem (01 – 

Vencimentos, 74 – Subsídio, etc.), se corresponde à Administração Direta ou Indireta, e por último, 

se pertence ao exercício vigente ou a exercícios anteriores.  
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Assim, a UG deverá ter o cuidado de atribuir o código de retenção correto, pois se trata de 

Variações Patrimoniais distintas.  

 

K) Registro de Descontos das Faltas ao Serviço – Rubrica 438: Apesar do Relatório exemplificativo 

não conter esta rubrica, abordaremos a seguir o código de retenção de faltas ao serviço, o qual 

será tratado no SIGEFES através de 8 tipos de retenção, a saber: 
 

 Código de Retenção 112 – Faltas ao Serviço – Subsídio – RPPS – Militar - Exercício. 

 Código de Retenção 113 – Faltas ao Serviço – Subsídio – RGPS – Civil - Exercício. 

 Código de Retenção 114 – Faltas ao Serviço – Subsídio – RPPS – Civil - Exercício. 

 Código de Retenção 115 – Faltas ao Serviço – Soldo – RPPS – Militar - Exercício. 

 Código de Retenção 116 – Faltas ao Serviço – Venc. e Vant. RGPS – Civil – Exercício. 

 Código de Retenção 117 – Faltas ao Serviço – Venc. e Vant. RPPS – Civil – Exercício. 

 Código de Retenção 136 – Faltas ao Serviço – Estagiários – Pessoal Civil - RGPS. 

 Código de Retenção 152 – Faltas ao Serviço – Serviço Apoio Adm. Tec. DT. 

 

Segue abaixo o modelo de registro do abate teto e as contas movimentadas: 
 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: Optar por uma das opções 

mencionadas acima; 

 Credor da Retenção – Própria UG 

 Tipo Patrimonial – Será informado automaticamente, 

de acordo com o registro da natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem de maior 

valor, conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado automaticamente, 

de acordo com o registro da natureza de despesa na NL. 

 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 3.X.X.X.X.XX.XX   

 

 

 

Caso seja necessária a informação sobre qual tipo de remuneração as faltas estão sendo 

descontadas, a Unidade Gestora poderá verificar com o setor de RH do respectivo Órgão, para em 

seguida fazer a opção do código correto entre os mencionados acima. Importante lembrar que 
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esta retenção deverá estar associada à NL, no que tange ao Regime (Geral ou Próprio) e seu 

respectivo subitem (01 – “Vencimentos e Salários”, 74 – “Subsídio", 01 – “Soldo ou Salário 

Contrato Temporário – DT”). Desta forma, a UG deverá ter esse cuidado de atribuir o código de 

retenção correto, pois se trata de Variações Patrimoniais distintas. Após selecionar o devido 

código de retenção. 

 

l) Registro de Descontos de Indenização do Servidor – Rubrica 457: Apesar do Relatório 

exemplificativo não conter esta rubrica, abordaremos a seguir o código de retenção de 

indenização do servidor, o qual será tratado no SIGEFES através de dois tipos de retenção, a saber: 

 

 Código de Retenção 52 – Indenização e Restituições Recurso Próprio. 

 Código de Retenção 53 – Indenização e Restituições Recurso do Tesouro. 

 

Segue abaixo o modelo de registro do abate teto e as contas movimentadas: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 

 Tipo de Retenção: Optar por uma das opções 

mencionadas acima; 

 Credor da Retenção – Se for selecionado o 

código 52 (Recurso Próprio), o credor da retenção 

será a própria UG. Se for o código 53 (Recurso do 

Tesouro), o credor da retenção aparecerá de forma 

automática para a UG 800102. 

 Tipo Patrimonial – Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem de 

maior valor, conforme informado acima. 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

 

D – 2.1.8.8.1.01.08 – 

Indenizações e 

Restituições 

 

 

C – 4.9.9.6.1.17.08 – 

Restituições sobre 

Folha de Pagamento 
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m) Registro do Excedente da Folha de Pagamento do Exercício Vigente: O registro do excedente 

da folha de pagamento ocorre quando uma determinada rubrica de vantagem apresenta saldo 

negativo (reposição) maior que o saldo positivo dentro do exercício vigente, com exceção das 

obrigações patronais, do salário-família e salário-maternidade. Para fins de orientar o registro do 

excedente da folha de pagamento, apresentaremos as etapas a partir do exemplo abaixo: 

 

Natureza de Despesa 
Vantagem / 

Reposição 
Rubrica Valor 

3.1.9.0.11.01 - Vencimentos e Vantagens V 1 2.000,00 

3.1.9.0.11.33 - Gratificação por Tempo de Serviço R 41 - 1.500,00 

3.1.9.0.11.33 - Gratificação por Tempo de Serviço V 41 1.000,00 

 

Neste exemplo, podemos observar que existe um excedente de reposição na  rubrica “41” no valor 

de 500,00 e na rubrica “185” existe um excedente de 300,00. 

 

As rubricas de vantagens são registradas e contabilizadas normalmente, conforme orientações do 

tópico 2 deste manual. Em seguida deverá ser contabilizada uma Nota de Liquidação de anulação 

até o valor da vantagem, ou seja, para a rubrica “41” deverá registrar uma NL de anulação no valor 

de 1.000,00 e para a rubrica “185” deverá registrar a NL de anulação no valor de 500,00. 

 

Na sequência deste exemplo, observa-se a existência de excedente da reposição no valor de 

500,00 para a rubrica “41” e no valor de 300,00 para a rubrica “185”, que terão os registros 

efetuados em 02 momentos distintos, conforme roteiro a seguir: 
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1º momento: O registro ocorrerá por meio do tipo de retenção, conforme segue: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção: 131 – Excedente da Reposição 

da Folha de Pagamento; 

 Credor da Retenção – (A Própria UG) aparecerá 

de forma automática. 

 Tipo Patrimonial – FOPAG – Vencimentos e 

Vantagens Fixas. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem de 

maior valor. No exemplo apresentado acima, deverá 

ser registrado no subitem “01” no valor de 800,00 

(somatório de 500,00 + 300). 

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 2.1.1.1.1.01.09 – 

Salários, 

Remunerações e 

Benefícios a 

Regularizar. 

 

 

2º momento: Após a contabilização do tipo de retenção, deverá haver o registro por meio de NP 

– Nota Patrimonial, conforme segue: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo Patrimonial: Deverá selecionar o mesmo 

tipo patrimonial que originou o excedente da folha de 

pagamento; 

 Item Patrimonial: Deverá selecionar o item 

patrimonial de maior valor. No exemplo apresentado 

acima, deverá ser registrado no subitem “01” da 

natureza de despesa 3.1.90.11. 

 Operação Patrimonial: Excedente da Reposição 

da Folha de Pagamento; 

D – 2.1.1.1.1.01.09 – 

Salários, 

Remunerações e 

Benefícios a 

Regularizar. 
 

 

C – VPD (ocorrerá de 

acordo com o registro 

do excedente da folha) 
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n) Registro da Reposição de Exercícios Anteriores: O registro da reposição de exercícios 

anteriores deverá ser observado por meio do Relatório PRO569P, na coluna “Exerc. Ant.”. 

 

 Para fins de orientar o registro do excedente da folha de pagamento de exercícios anteriores, 

apresentaremos as etapas a partir do exemplo abaixo: 

 

Natureza de Despesa 
Vantagem / 

Reposição 
Rubrica Reposição Exercício Anterior 

3.1.9.0.92.01 – Ativo Civil R 200 - 1.500,00 

Natureza de Despesa 
Vantagem / 

Reposição 
Rubrica Vantagem Exercício Atual 

3.1.9.0.92.01 – Ativo Civil V 200 1.000,00 

 

Neste exemplo, podemos observar que o registro de retenção da reposição do exercício anterior 

deve ser contabilizado pelo valor de 1.500,00 e não pelo excedente, ou seja, não haverá neste 

caso a anulação de liquidação e seu registro ocorrerá conforme segue: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar a NL 

correspondente 

ao desconto na  

“Aba Retenções” 

 Tipo de Retenção:  

 Recurso Próprio - 48 – Reposição de Exerc. 

Anteriores, Credor: Própria UG; 

 Recurso do Tesouro - 54 – Reposição de 

Exerc. Anteriores, Credor: 800102;  

 Tipo Patrimonial – FOPAG – Vencimentos e 

Vantagens Fixas. 

 Subitem da Despesa – Optar pelo subitem de 

maior valor.  

 Operação Patrimonial - Será informado 

automaticamente, de acordo com o registro da 

natureza de despesa na NL. 

 Tipo de Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente; 

 Inscrição Genérica: Será informado 

automaticamente; 

  Grupo de Despesa: Será informado 

automaticamente; 

 Natureza de Receita:  19220800 – Restituições 

sobre Folha de Pagamento 

 

 

D – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

 

C – 4.9.9.6.17.08 – 

Restituições sobre a 

Folha de Pagamento 
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Após os registros das retenções apresentados neste tópico, a UG deverá efetuar a contabilização 

de todas as NL´s, para então seguir adiante nos registros dos tópicos seguintes. 

 

3.2. Do Registro dos Descontos considerados como ANULAÇÃO por meio de NL. 

 

Conforme destacado no relatório de descontos exemplificativo acima, poderão aparecer rubricas 

de vantagens no lado de descontos, sendo que toda vez que ocorrer essa inversão, estas serão 

consideradas como reposição (R) de valores pagos indevidamente ou a maior ao servidor pelo 

Órgão.  

 

Nesta etapa, serão consideradas apenas as reposições do exercício vigente, com exceção para as 

rubricas mencionadas abaixo: 

 

 Reposição de rubricas denominadas “restituição de consignados” – tratada no tópico 4; 

 

 Reposição de rubricas do salário-família e do salário-maternidade – tratada no tópico 3.1.i; 

 

 Reposição de exercícios anteriores; trada no tópico 3.1.n. 

 

Estas rubricas serão visualizadas nos relatórios PRO0569P (Regime Geral e Próprio) e PES0505P 

(não informa os valores segregados por regime). Contudo, para contabilização desses descontos 

iremos nos basear no Relatório PRO0569P, sendo que as rubricas serão destacadas pela letra “R” 

(Reposição) representadas pelo sinal negativo. Para fins de facilitar o entendimento, 

demonstraremos a seguir apenas o recorte de rubricas com sinal negativo “(R) reposições” do 

Relatório PRO569P. 

 

Relatório PRO0569P  

(o recorte abaixo já contempla os dois regimes) 
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Depois de contabilizadas todas as notas de liquidação, as reposições serão registradas por meio 

de anulação de NL. Para isto deverá ser inserida uma nova NL no SIGEFES e seu registro se dará 

através da opção alteração / anulação, informando a NL na qual deverá ocorrer à anulação, de 

acordo com o regime, natureza e subitem da despesa que estiver relacionado à reposição, 

conforme abaixo:  
 

 
 

Em seguida, devem-se registrar os valores a serem anulados, identificados com sinal negativo no 

Relatório PRO0569P, a partir da aba “itens” da NL e contabilizar o documento em seguida. 

 

Frisamos que os valores de reposição lançados como anulação de NL deverão respeitar os 

respectivos regimes previdenciários de sua vinculação, ou seja, se a reposição se tratar do 

Relatório PRP0569P (Regime Próprio), consequentemente a anulação deverá relacionar a NL 
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registrada no RPPS. Agora, se estamos tratando de reposições do Relatório PRO0569P (Regime 

Geral), consequentemente a anulação deverá relacionar a NL registrada no RGPS. 

 

4. DO REGISTRO DAS VANTAGENS DESCRITAS COMO “RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS”. 

 

As restituições de valores consignados, que podem ser identificados no Relatório PRO0569P, trata-

se de rubricas de descontos que foram retidas a maior do servidor em períodos anteriores, 

identificadas no reprocessamento da folha e restituída como vantagem ao servidor.  

 

Segue abaixo o exemplo dessa rubrica evidenciada no Relatório PRO0569P (contempla os dois 

Regimes – RGPS e RPPS): 

 

 

 
 

O registro da vantagem descrita como “restituição de consignados” ocorrerá de duas formas, ou 

seja, o registro ocorrerá por meio de empenho, liquidação e pagamento quando houver rubricas 

de descontos de INSS (rubricas 494, 495 e 934). Porém, as demais rubricas de descontos que 

figurarem como vantagem no Relatório deverão ser registradas por meio de anulação de NL, na 

aba “retenção”, conforme orientações relacionadas a seguir: 

 

 

4.1. Do Registro das Vantagens descritas como “Restituição de Consignados” por meio de 

Empenho, Liquidação e Pagamento: Quando o Relatório PRO0569P apresentar rubricas de 

descontos de INSS Servidor (rubricas 494, 495 e 934) figurando como vantagem denominada de 

“Restituição de Consignados”, o registro ocorrerá por meio de empenho, liquidação e pagamento, 

conforme a seguir: 
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Documento Operação 

 
 

 Tipo de Credor: A própria UG; 

 Natureza de Despesa: 3.1.90.11; 

 Subitem da Despesa: Deverá optar pelo subitem correspondente (01 ou 74). 

 

O registro da liquidação da despesa referente às rubricas de desconto de INSS figurando no 

Relatório como vantagem deverá ser realizado na aba “Itens”, conforme modelo a seguir: 

 

Documento Operação 
Contas 

Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo Patrimonial: FOPAG: Vencimentos e 

Vantagens Fixas – Pessoal Civil - RGPS;  

 Subitem da Despesa – 01 – Vencimentos e 

Salários – RGPS; 

 Operação Patrimonial – 2301 - Reconhecimento 

da Vantagem de Restituição – INSS; 

 Tipo de Inscrição Genérica: FP – Folha de 

Pagamento; 

 Inscrição Genérica: Optar pelo mês de referência 

da folha de pagamento. 

 

 

D – 1.1.3.2.1.12.50 – 

Direito de 

Compensação de 

Encargos de INSS. 

 

C – 2.1.1.1.1.01.01 – 

Salários, 

remunerações e 

benefícios do 

Exercício. 

 

Os valores da restituição do INSS que foram ativados pelo fato de estarem sendo devolvidos ao 

servidor, deverão ser compensados dentro do próprio mês através de nota patrimonial com a 

operação específica nos tipos patrimoniais: FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas – RGPS e 

FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas – RPPS. 

 

 

4.2. Do Registro das Vantagens descritas como “Restituição de consignados” por meio de 

Anulação de NL através da Aba “Retenção”: Quando o Relatório PRO0569P apresentar as demais 

rubricas de descontos, com exceção do INSS Servidor (rubricas 494, 495 e 934), figurando como 

vantagem denominada “Restituição de Consignados”, o registro ocorrerá por meio de anulação 

de NL. Para isto, deverá ser inserida uma nova NL no SIGEFES, através da opção alteração / 
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anulação e selecionar a NL onde o registro da retenção ocorreu no tópico 3.1 deste manual, 

conforme modelo abaixo: 

 

 
 

Em seguida, ressalta-se que o valor do registro de anulação deverá ser efetuado na aba “retenção” 

sendo contabilizado o documento em seguida. 

 

5. DOS PAGAMENTOS. 

 

O registro das Programações de Desembolso (PD) ocorrerá após a contabilização de todas as NL´s 

mencionadas nos tópicos anteriores, e será registrado no SIGEFES de duas formas: Programações 

de Desembolso Orçamentária (PD Orçamentária) e/ou Programações de Desembolso de 

Retenção (PD de Retenção). 

 

5.1. Registro da PD Orçamentária. 

 

A PD Orçamentária deverá ser utilizada para pagamento de todas as NL´s contabilizadas para 

registrar a folha de pessoal, conforme modelo abaixo: 

 

 
 

 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO 

Subsecretaria do Tesouro Estadual 
Gerência de Contabilidade Geral do Estado - GECOG 

Subgerência de Normas e Procedimentos Contábeis - SUNOP 
 

52 
 

Av. João Batista Parra, nº 600, Ed. Aureliano Hoffmann, Enseada do Suá, Vitória/ES – CEP 29.050-375 

Telefone: (027) 3347-5516 / 3347-5212 / 3347-5214 

 

Data de programação Deverá ser informada a data de pagamento da folha conforme 

orientação via comunica; 

UG Liquidante Informar a própria UG; 

Tipo de PD Selecionar a opção “orçamentária”; 

Tipo de Credor Ao selecionar a NL, o credor já aparece automaticamente; 

Nota de Liquidação Selecionar a NL que será efetuado o pagamento; 

Domicílio Bancário de 

Destino 

* Utilizamos a palavra-chave “Folha-Folha” quando o pagamento 

ocorrer em favor dos servidores, cujo pagamento ocorrerá de 

acordo com a listagem da folha a ser executada pelo Banestes;  

* Utilizamos a palavra-chave “Autentic” quando se tratar de 

pagamentos de GPS, DARF, DUA, entre outras guias de 

recolhimento, quando realizados por meio de PD Orçamentária; 

* Utilizamos a conta corrente específica quando efetuarmos 

pagamentos a consignatários. 

UG Pagadora Informar a própria UG; 

Domicílio Bancário de 

Origem 

Selecionar a conta que a UG efetuará o pagamento, como exemplo 

Conta Única ou CTD, conforme o caso. 

  

 

5.2. Registro da PD de Retenção. 
 

A PD de Retenção deverá ser utilizada para o pagamento das retenções registradas no tópico 3.1 

deste Manual. As retenções em que há necessidade de pagamento em favor de terceiros, 

incluindo o credor UG 800102, no qual o IR será recolhido por meio de DUA, serão registradas por 

meio de PD de Retenção, a exemplo das retenções em favor do INSS, IPAJM, PREVES, Pensão 

Alimentícia, Outros Consignatários, dentre outros.  

 

Segue abaixo o modelo do registro da PD de retenção: 
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Data de programação Deverá ser informada a data de pagamento da folha conforme 

orientação via comunica; 

UG Liquidante Informar a própria UG; 

OB de Regularização Não preencher; 

Tipo de Retenção Selecionar o tipo de retenção a ser efetuado o pagamento em favor 

do credor; 

Credor da retenção Informar o credor da retenção; 

Domicílio Bancário de 

Destino 

* Utilizamos a palavra-chave “Folha-Folha” quando o pagamento 

ocorrer em favor dos pensionistas, cujo pagamento ocorrerá de 

acordo com a listagem encaminhada ao Banestes;  

* Utilizamos a palavra-chave “Autentic” quando se tratar de 

pagamentos de GPS, DARF, DUA, entre outras guias de 

recolhimento, quando realizados por meio de PD Orçamentária; 

* Utilizamos a conta corrente específica quando efetuarmos 

pagamentos a consignatários. 

UG Pagadora Informar a própria UG; 

Domicílio Bancário de 

Origem 

Selecionar a conta que a UG efetuará o pagamento, como exemplo 

CTU. 

 

É importante salientar que para as retenções que constituem restituição ao respectivo órgão ou 

entidade, como o desconto de férias, abate teto, faltas ao serviço, indenização, dentre outros, não 

haverá pagamento a credores específicos, desta forma, não haverá registro de PD de retenção. 
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À consideração superior. 

 

Jefferson Vieira Rodrigues 
Consultor do Tesouro Estadual 

CRC nº ES-013762/O-9 

Luciano Zucoloto Xavier 
Consultor do Tesouro Estadual 

CRC nº ES-010958/O – 3 
 

Jair Gonçalves Fernandes 
Consultor do Tesouro Estadual 

CRC nº RJ-069051/O-4 

 

 

De acordo. 

 

Eurico Roger dos Santos Lima 
Consultor do Tesouro Estadual 

Subgerente de Normas e Procedimentos Contábeis 
CRC nº ES-011350/O - 7 

 
 

De acordo. 
 

Disponibilizar este Manual no “site” da Secretaria de Estado da Fazenda e dar ciência, por 
Comunica, aos órgãos e entidades do Estado. 

 
 

Bruno Pires Dias 
Consultor do Tesouro Estadual 

Gerente de Contabilidade Geral do Estado 
CRC nº ES-015974/O-0 


