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1- Contas contábeis que não devem migrar saldo para o Exercício de 2022, devem 

estar zeradas em dezembro de 2021: 

113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo 

113110102 - 13 Salário – Adiantamento 

113110201 - Suprimentos de Fundos 

113110202 - Repasse Financeiro 

113110105 - Viagens – Adiantamento (saldo somente nas unidades permitidas por Lei) 

113810801 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago-RGPS 

113810802 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago-RPPS 

113810901 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago-RGPS 

113810903 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago-RPPS 

491010101 - Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar 

491110102 - Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar 

622110100- Crédito Bloqueado 

2- Análises: 

 A folha de pagamento mês de dezembro 2021, o salário maternidade e salário família RGPS 

devem ser lançados só em janeiro 2022 se o pagamento ocorrer em 2022. 

 Verificar todos as contas de adiantamentos como diárias, suprimento de fundos; (Diárias 

somente nas unidades permitidas por Lei. 

 As Contas Contábeis de suprimentos de Fundos e Repasse Financeiro, pendentes de baixa por 

prestação de contas: 

Conta contábil (SF) - 113110201 –NL com evento para comprovação 540202 
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Conta contábil (RF) 113110202 –NL com evento para comprovação 540201 

 
 Conciliar os saldos das contas 111111998 –Cartão corporativo de Suprimento de Fundos e 

Repasse Financeiro, os mesmos deverão estar iguais com os saldos das contas 218919803 SF 

e 218919804 RF, e respectivamente com o saldo do Banco. Quando as mesmas apresentar 

diferença e se tratar de rendimento de aplicação financeira, o mesmo deverá ser transferido 

para conta C, até o dia 29/12/2021. 

 Verificar o Conta Corrente das Contas Contábeis: 

 
3.5.1.1.2.02.01 (Repasse Concedido-Executivo) 

 

4.5.1.1.2.02.01 (Repasse Recebido-Executivo) 
 

A Unidade Gestora da Conta Corrente Contábil (Unidade Gestora + fonte) tem que ser “Diferente “ 

da UG de consulta, conforme abaixo: 

Unidade Gestora: 110101 
 

Conta contábil: 451120201 
 

Conta Corrente Contábil: 1109030240000000 
 

 Os destaques não utilizados devem ser devolvidos e podem ser cancelados pelo documento 

NC – nota de descentralização de crédito: Aud. Controle>cancelamento de documentos> 

 No cancelamento dos destaques em que ocorreu a transferência financeira, a mesma deverá 

ser devolvida antes do dia 30/12/2021, último dia de expediente bancário. 

 Os Pré-Empenhos autorizados e pendentes, ou seja, não empenhados devem ser cancelados: 

Aud. Controle >cancelamento de documentos> no item grupo de documentos PE - Pré- 

empenho da despesa> filtrar> selecionar sim e Executar de 100 em 100. 

 Verificar a conta corrente da conta contábil 6.2.1.2.0.00.00-      Receita Realizada, sendo que 

conta corrente com fonte 0100, somente deve existir na UG Tesouro-900003. 

 Realizar a baixa proporcional da conta contábil 119310101-Anuidades e Periódicos. 

 A conta 211110102 -Decimo Terceiro Salário, não pode ter conta corrente com saldo “P”, 

pois todo o valor devido ou provisionado será pago em dezembro. 

 Verificar se os valores registrados na conta contábil 211110101-Salários a pagar, referem-se 

a valores não pagos em 2021. 

 Não passam passivos sem empenho (salario família, salario maternidade, ou seja, 

adiantamentos dos mesmo para comporem o Liquido da folha de dezembro 2021, só fazer em 

janeiro de 2022 se a folha dezembro for paga em jan/21) 
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 Despesas com registro no longo prazo, fazer a transferência para curto prazo, referente a 

INSS parcelado-evento 540268 

 

 Ageprev parcelado – evento: 540304. 
 

3- Restos a Pagar 

Antes de se iniciar o processo de inscrição de Restos a Pagar os setores de contabilidade deverão 

verificar junto ao Gestor do Órgão, a real necessidade da inscrição de cada empenho não liquidado 

procedendo a sua anulação, dentro das atribuições específicas dos setores de contabilidade, daqueles 

casos que se referem a saldos que não serão utilizados (saldos de empenhos estimativos), de forma a 

evitar a inscrição de valores indevidos. 

 
3.1 Inscrição em Restos Não Processados: 

 Cancelar empenhos com valores irrisórios e indevidos 

 No caso de empenho em liquidação conta 622130200, que são aqueles que exigem VPDs 

prévia ou para Ageprev que se for cancelar deve lembrar de cancelar a VPD prévia ou NL de 

reconhecimento também, isso vai ser pago n próximo exercício? Sim, não????, ou inscrever 

como processados efetuando a liquidação 

 Não pode ser inscrito empenho com ND de exercício anterior, ex.: 339092XX e outras 

verificar na conta 622130200 e 622130100; 

 Proceder a validação e inscrição. 

3.2 Inscrição em Restos Processados: 

 Analisar e cancelar quando indevido os Empenhos com valores irrisórios (conta 622130300) 

 

 
3.3 Inscrição em Restos Não Processados Liquidados: 

 

 
É considerado Restos a Pagar não Processado Liquidado, quando o exercício da liquidação é 

posterior ao exercício do empenho e a liquidação não foi totalmente paga no mesmo exercício da 

LIQ, podendo ser referente ao principal. 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria de Estado de Fazenda 

Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado 

 

 

 Fazer a validação: execução>restos não processados>validar liquidações de IRN; 

 Para inscrever: execução>restos não processados>processar liquidações de IRN. 

 Acessar o modulo de restos e validar Execução/ restos não processados e processados e validar 

empenhos e liquidações respectivamente, e realizar a inscrição. 



4– Conciliação Bancária: 

O objetivo primordial da conciliação bancária é o de efetuar a adaptação do saldo do extrato bancário 

ao saldo registrado na conta Bancos Conta Movimento. Após a confrontação dos valores registrados 

na contabilidade com os valores apontados no extrato bancário, serão efetuados e/ou contabilizados 

os ajustes necessários à identificação das prováveis diferenças entre o saldo especificado no extrato 

bancário e o saldo registrado na contabilidade. 

 

 Com base nos extratos das Contas Bancárias, fazer a apropriação dos rendimentos de aplicação 

financeira. 

 Verificar se todas as contas Banco foram conciliadas, sendo que todas as contas deverão ser 

conciliadas independente de saldo: 

Execução>conciliação Bancária>relatório>selecione o mês de referência e em situação domicilio> 

Não Conciliada e Gerar Relatório 

 Verificar a existência de contas bancárias não associadas, pois todas deverão estar inclusas no 

SPF na conta corrente das contas contábeis “Banco” como 111111901, 111111904, etc. 

Execução>conciliação Bancária>relatório>selecione o mês de referência e em situação 

domicilio>não associado 
 

 Verificar pelo extrato bancário da conta C, a existência de saldo (deposito, devolução de 

diária, suprimento de fundo, repasse financeiro, saldo de convênio e pagamento bloqueado, 

etc.) Caso exista saldo, proceder a transferência para conta bancaria devida. 
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5– Almoxarifado e Patrimônio: 

 Acompanhar a comissão nomeada por realizar o inventário anual para disponibilização do 

Inventário, com o Termo de Conferência Anual do Almoxarifado devidamente assinados 

pelos presidente e membros da comissão. 

 Verificar a existência de Material de consumo/Intangível/Material Permanente/Bens Imóveis 

registrados no Fundo e realizar a transferência para a Secretaria ou Órgão responsável, 

portanto não deve haver saldo nas contas de material de consumo, intangível, permanente, 

imóveis, depreciação, amortização. 

 Fazer compatibilização dos saldos do balancete X inventario analítico, sintético e o Balanço 

Patrimonial, caso haja alguma divergência fazer Nota Explicativa. 

 Preencher a folha de rosto Balanço Anual de Movimentação de Bens Patrimoniais, disponível 

no endereço eletrônico https://www.scge.ms.gov.br >publicações e orientações > documentos 

para download>Balanço Anual de Movimentação de Bens Patrimoniais 2021. 

 Verificar o saldo da conta estoque interno 123110801, caso tenha saldo, observar o Decreto 

12.207 de 14 de dezembro 2006: 

“ Art. 19. O material permanente incorporado ao acervo patrimonial ficará armazenado no 

almoxarifado do órgão ou entidade, enquanto não for distribuído ao usuário mediante emissão de 

termo de responsabilidade. 

§ 1º O material permanente deverá ser distribuído pelo órgão ou entidade adquirente nos noventa 

dias seguintes à data do seu recebimento definitivo. 

§ 2° O material permanente torna-se disponível para distribuição para outras unidades gestoras, 

caso este fique armazenado por período superior a noventa dias, sem manifestação quanto à sua 

retirada pelo setor solicitante”. 

 Verificar se existe registro na conta contábil bens de estoque no sistema de patrimônio, 

pois a mesma não pode conter registro de depreciação. 

 Emitir o relatório do SISPAST com data de 31/12/20XX e compatibilizar os saldos com 

o SPF, sendo que os saldos deverão ser os mesmos. As divergências não resolvidas 

deverão ser justificadas no inventário e em Notas Explicativas. 

 A conta contábil 123110801 - Estoque Interno, deverá ser conciliada e quando possível, 

realizar a reclassificação dos bens antes do término do exercício respeitando o prazo limite 

da legislação. 

https://www.scge.ms.gov.br/
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  Emitir o relatório do GCA em 31/12/20XX e compatibilizar com os saldos do SPF, sendo 

que os saldos deverão ser os mesmos. Caso a UG não consiga resolver a divergência 

deverá justificar em seu inventário. 

 

 

6– Cancelamento de PDs Pendentes: 

 Serão canceladas automaticamente pelo SPF, exceto as PDS de Diárias. 
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