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APRESENTAÇÃO 

O presente Manual de Classificação Econômica, Atualização 

Cadastral e Registros Contábeis de Acompanhamento das Transferências 

Voluntárias destina-se a estabelecer uma rotina operacional e de orientação 

aos Órgãos do Governo do Distrito Federal para gestão das transferências 

voluntárias, sendo os órgãos distritais concedentes de recursos públicos.  

Precipuamente este manual visa estabelecer, de forma simples, em 

um único documento, a classificação econômica das despesas, bem como 

regrar, compulsoriamente, os procedimentos de atualização e manutenção 

dos registros cadastrais, orçamentários, financeiros, e contábeis das 

transferências voluntárias, especificamente na modalidade 50 (Transferência 

a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos), no Sistema Integrado de 

Administração Financeira e Contábil - SIAC do Sistema Integrado de Gestão 

Governamental – SIGGo,  possibilitando, assim, melhor acompanhamento, 

monitoramento e controle destas transferências voluntárias. 

Na oportunidade, é importante esclarecer que o Sistema Integrado 

de Administração Financeira e Contábil - SIAC do Sistema Integrado de Gestão 

Governamental – SIGGo, é instrumento de registro, controle, acompanhamento 

e monitoramento das gestões orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do 

Governo do Distrito Federal e, relativamente a esses aspectos, serve de base 

para o Portal de Transparência do Distrito Federal - importante ferramenta de 

participação da sociedade no controle das ações de governo.  

Portanto, se as informações e os registros constantes no SIAC/SIGGo 

estiverem desatualizados ou não espelharem a realidade dos fatos das gestões 

orçamentárias, financeiras e contábeis das transferência voluntárias, o direito 

do cidadão de acesso à informação, regulamentado pela Lei distrital nº 

4.990/2012, elaborada nos termos da Lei federal nº 12.527/2011, conhecidas 

como Lei de Acesso à Informação, estará prejudicado. 

A fim de alcançar o objetivo a que se destina, facilitando a sua 

aplicação, dentro dos limites impostos pelo Sistema Integrado de Gestão 

Governamental – SIGGo, este Manual de Classificação Econômica, 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4990&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4990&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Atualização Cadastral e Registros Contábeis de Acompanhamento das 

Transferências Voluntárias foi dividido em três capítulos:  
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Capítulo I - Da Classificação Econômica da Despesa 

A classificação econômica das despesas prevista neste manual trata 

especificamente das transferências voluntárias codificada na MODALIDADE DE 

APLICAÇÃO 50 - Transferências Voluntárias a Instituições Privadas sem Fins 

Lucrativos, e está de acordo com o previsto na Portaria/SEF nº 135, de 

26/07/2016. 

Assim, independentemente do regime jurídico utilizado nas 

transferências voluntárias entre a administração pública e os entes privados sem 

fins lucrativos (atualmente a Lei nº 13.204/2015 estabeleceu o termo de fomento 

e o termo de colaboração como regime jurídico das parcerias voluntárias, 

envolvendo transferências de recursos financeiros entre a administração pública 

e as organizações da sociedade civil), devem ser classificadas na modalidade 

de aplicação 50, e, quanto ao nível de elemento de despesas, em: 

41- CONTRIBUIÇÃO- Para atender despesas correntes (e de capital), 

exceto aos serviços essenciais das áreas sociais, médicas e educacionais. 

42- AUXÍLIO- Para atender despesas de capital, em quaisquer áreas. 

Neste item vale um esclarecimento que mesmo havendo uma 

dualidade nas normas quanto a despesas de capital poder ser classificada como 

auxílio ou contribuição, costumeiramente, as contribuições são associadas às 

despesas correntes e os auxílios às despesas de capital. 

43- SUBVENÇÃO SOCIAL- Para atender despesas correntes para as 

áreas sociais, médicas e educacionais. 

Com o objetivo de alcançar controle mais eficiente das contas 

públicas, melhor gestão orçamentária, financeira e planejamento, e, 

consequentemente, maior transparência nas ações de governo, a classificação 

econômica das despesas são codificadas, também, em nível de subelemento, 

permitindo distinções em aplicações para as áreas de cultura, de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, ambiental, agropecuário, desenvolvimento rural, 

desportivo, além da assistencial, educacional e saúde. 
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Capítulo II - Da Atualização Cadastral 

Buscando o cumprimento do que estabelece o Decreto nº 

32.598/2010 foi que a Subsecretaria de Contabilidade editou a Instrução 

Normativa nº 03/2015, com o objetivo de instruir os órgãos do GDF, gestores de 

transferências voluntárias, no sentido de manterem atualizados os registros no 

PSIAT 140-Atualiza Transferência, PSIAT 005-Atualiza Aditivo Transferência e 

no PSIAT 060-Atualiza Etapa Transferência, constantes no Sistema Integrado 

de Administração Financeira e Contábil - SIAC do Sistema Integrado de Gestão 

Governamental – SIGGo, tendo, inclusive, instituído a Declaração de 

Conformidade de Convênios e Instrumentos Congêneres. 

Faz-se necessário salientar que, com o advento do SIGGO Web a 

função PSIAT 140 - Atualiza Transferência foi substituída por Cadastrar ou 

Alterar Transferência, o PSIAT005 - Atualiza Aditivo Transferência passou a ser 

denominado Cadastrar ou Alterar Aditivo Transferência e o PSIAT 060 - Atualiza 

Etapa Transferência foi nomeado Cadastrar ou Alterar Etapa Transferência.  

Apesar das determinações legais e dos inúmeros normativos 

determinando a obrigatoriedade de se manter atualizado os cadastros das 

transferências voluntárias no SIAC/SIGGo, o objetivo não foi alcançado com o 

êxito necessário e muitas unidades gestoras executavam as transferências 

voluntárias, inerentes a convênios e instrumentos congêneres sem o cuidado de 

manter o cadastro com registros devidamente atualizados, tendo, como 

consequência, graves prejuízos na disponibilização de informações no Portal da 

Transparência do Distrito Federal. 

Em outubro de 2017, considerando, entre outros, o compromisso 

assumido com o Ministério Público do DF para a atualização do Portal da 

Transparência do Distrito Federal com as informações inerentes às 

transferências voluntárias, foi publicada a Portaria Conjunta 

SEPLAG/CGDF/SEF nº 52/2017, determinando aos órgãos do GDF que 

repassam recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, sob pena de 

responsabilidade, que atualizassem os registros no PSIAT 140-Atualiza 

Transferência, PSIAT 005-Atualiza Aditivo Transferência, no PSIAT 060-Atualiza 

Etapa Transferência  e o endereço das entidades no PSIAT 035-Atualiza Credor 

do SIAC/SIGGO. 
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Capítulo III – Registros Orçamentários, Financeiros e Contábeis das 

Transferências Voluntárias com Órgãos do GDF como Concedente de 

Recursos  

Os registros contábeis das transferências voluntárias com órgãos do 

GDF, na condição de Concedente de recursos, objeto do presente manual, tem 

como objetivo principal fazer o controle dos referidos instrumentos.  

O controle é um sistema a parte do patrimonial, ou seja, enquanto este 

último engloba as contas que compõem o patrimônio como um todo (Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido), aquele abrange contas que servem 

exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio. 

Desta forma, as contas de controle não se confundem com o sistema 

de contas patrimoniais, tratando-se de um conjunto de contas de uso optativo e 

destinado a finalidades internas do órgão, podendo servir, como fonte de dados 

para transmitir determinadas informações a terceiros. 

O uso das contas de controle é recomendável, para as finalidades de 

controle interno, para registro de possíveis alterações patrimoniais futuras e 

como fonte de dados para a elaboração de notas explicativas. 

1. Da Classificação Econômica 

Deverão ser utilizadas a Classificação Econômica das Despesas e 

respectiva Tabela para Classificação das Despesas quanto a sua natureza, 

instituída pela então Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Portaria/SEF 

nº 135, de 26 de julho de 2016, para fins de transferências voluntárias, na forma 

abaixo: 

a) As transferências de recursos para despesas correntes a título de 

contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, exceto para 

áreas de assistência social, educacional e de saúde, deverão ser 

classificadas em 335041YY. 

b) A classificação em nível de subelemento, das despesas descritas 

no item “a” acima deverá obedecer à destinação dos recursos, a 

saber: 

Subelemento 01 - Instituições de Caráter Cultural; 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/pl.htm
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Subelemento 02- Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico; 

Subelemento 03 - Instituições de Caráter Ambiental; 

Subelemento 04 - Instituições de Caráter Agropecuário; 

Subelemento 05 - Instituições de Desenvolvimento Rural; e 

Subelemento 06 - Instituições de Caráter Desportivo. 

c) As transferências de recursos para despesas de capital a título de 

auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos, inclusive as áreas 

de assistência social, educacional e de saúde, deverão ser 

classificadas em 445042YY. 

d) A classificação em nível de subelemento, das despesas descritas 

no item “c” acima deverá obedecer à destinação dos recursos, a 

saber: 

Subelemento 01 - Instituições de Caráter Cultural; 

Subelemento 02- Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico; 

Subelemento 03 - Instituições de Caráter Ambiental; 

Subelemento 04 - Instituições de Caráter Agropecuário, 

Subelemento 05 - Instituições de Desenvolvimento Rural; 

Subelemento 06 - Instituições de Caráter Desportivo; 

Subelemento 07 - Instituições de Caráter Assistencial; 

Subelemento 08 - Instituições de Caráter Educacional; e 

Subelemento 09 - Instituições de Saúde. 

e) As transferências de recursos para despesas correntes a título de 

subvenções sociais a entidades privadas sem fins lucrativos, das 

áreas de assistência social, educacional e de saúde deverão ser 

classificadas em 335043XX. 
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f) A classificação em nível de subelemento, das despesas descritas 

no item “e” deverá obedecer à destinação dos recursos, na forma 

abaixo: 

Subelemento 01 - Instituições de Caráter Educacional; 

Subelemento 02 - Instituições de Caráter Assistencial; e 

Subelemento 03 - Instituições de Saúde.  
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2. Da Atualização Cadastral 

2.1 - Em cumprimento ao art. 34 do Decreto nº 32.598/2010 e ao art. 

1º da Portaria Conjunta n° 52/2017 – SEPLAG/CGDF/SEF, as Unidades 

Gestoras deverão registrar e manter atualizados no Sistema de Administração 

Financeira e Contábil - SIAC do Sistema Integrado de Gestão Governamental – 

SIGGo, em sua versão web, os cadastros inerentes às Transferências 

Voluntárias, por meio das funções Cadastrar e Atualizar Transferência, com 

preenchimento obrigatório de todos os campos, conforme orientação abaixo: 

2.1.1 - Em atendimento ao que estabelece o §2º, art. 2º da Portaria 

Conjunta nº 52/2017 – SEPLAG/ CGDF/ SEF, as Unidades Gestoras 

repassadoras de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos 

são responsáveis pelo conteúdo constante das funções Cadastrar e 

Atualizar Transferência e, consequentemente, das respectivas 

informações publicadas no Portal da Transparência do Distrito 

Federal. 

2.1.2 - As desatualizações e incorreções nos registros das 

transferências voluntárias no SIAC/SIGGo, com reflexo nas 

informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Distrito 

Federal, são de responsabilidade das Unidades Gestoras.  

 

2.2 - Preenchimento dos campos da função Cadastrar 

Transferência: 
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- Espécie: Instrumento Jurídico da transferência: 

 

Observação: 

Termo de Colaboração, de acordo com a Lei nº 13.024/2015, é o instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de 

recursos financeiros. 

Termo de Fomento, de acordo com a Lei nº 13.024/2015, é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 

financeiros. 

- Espécie SICONV/ SIAFI:  Refere-se às espécies de transferências voluntárias 

do SICONV (se for o caso). 

 

 

- Tipo Concedente: Trata-se do ente que está repassando os recursos da 

transferência voluntária. 
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- Tipo Beneficiado:  Ente que recebe os recursos da transferência voluntária. 

É necessário que o beneficiado esteja cadastrado na função Cadastrar Credor, 

onde estará registrado o domicílio bancário, no qual ingressarão os recursos da 

transferência voluntária.  

 

 

Exemplo: 

 

 

- Área Beneficiada: Área de atuação que será beneficiada com a aplicação dos 

recursos transferidos. Exemplo: saúde, educação, segurança pública, social, etc. 
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- Processo: Número do processo em que se estabelece a transferência voluntária. 

- Inadimplente:  Situação específica da transferência em decorrência da sua 

execução, prestação de contas, etc. 

O preenchimento deste campo com “Sim” torna impeditivo o recebimento de 

recursos públicos pela entidade beneficiada (pelo CNPJ). 

 

- Número Transferência: Na inclusão das transferências voluntárias este campo é 

automaticamente preenchido pelo sistema. 

Este número é obrigatório no empenho das transferências voluntárias a entidades 

privadas sem fins lucrativos, concedidas pelo GDF (por meio do Evento 400097). 

- Número SICONV/ SIAFI: Diz respeito ao número da transferência no SICONV (se 

for o caso). 

 - Valor da Transferência: Campo que deve expressar o valor total da transferência 

voluntária. 

Sempre que houver aditamento no instrumento jurídico da parceria, com reflexo no 

valor da transferência voluntária repassada, este campo deverá ser atualizado. 

- Número Original: Número do instrumento firmado entre as entidades beneficiada 

e concedente, quando da celebração da parceria. 

- Valor Contrapartida: Expressa o valor da contrapartida aportada pela entidade 

beneficiada à parceria. 

Sempre que houver aditamento no instrumento jurídico da parceria, com reflexo no 

valor da contrapartida, este campo deverá ser atualizado. 

- Setor Responsável: é o setor responsável pela execução da transferência 

voluntária. 

- Unidade Gestora: Unidade Gestora do Distrito Federal responsável pela parceria 

(transferência voluntária). 

Na maioria dos casos, as informações deste campo coincidem com o campo 

“Concedente” (nos casos do GDF concedente de recursos) ou do campo 

“Favorecido” (nos casos do GDF beneficiário de recursos). 

- Gestão: é a gestão relacionada à UG 
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- Domicílio Bancário: Refere-se ao domicílio bancário da UG/Gestão preenchida 

nos dois campos anteriores.  

Na aba Dados 

 

- Data Celebração: Data em que o instrumento da parceria foi firmado entre as 

entidades. 

- Data da Publicação: Data da publicação em meio oficial da celebração da 

parceria. 

- Data da Prestação de Contas: Data estipulada para apresentação da prestação 

de contas final de aplicação dos recursos da transferência voluntária. 

Sempre que houver aditamento no instrumento jurídico da parceria, com reflexo na 

data de apresentação da prestação de contas final, este campo deverá ser 

atualizado de acordo com a data estipulada para apresentação da prestação de 

contas do aditamento. 

- Data Efetiva Prestação de Contas: Data em que a prestação de contas do 

beneficiado foi efetivamente apresentada à entidade concedente. 

Sempre que houver apresentação de prestação de contas pela beneficiada à 

concedente, este campo deverá ser atualizado. 

- Data Início da Vigência: Início da vigência da parceria. 

- Data Fim Vigência: Fim da vigência da parceria, geralmente posterior ou igual a 

data da conclusão. 

Sempre que houver aditamento no instrumento jurídico da parceria, com reflexo no 

fim da vigência, este campo deverá ser atualizado de acordo com o fim da vigência 

do aditamento. 

- Data da Conclusão: Data do efetivo encerramento de todas as fases da parceria. 

Sempre que houver aditamento no instrumento jurídico da parceria, com reflexo na 

data da conclusão da parceria, este campo deverá ser atualizado. 
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Na aba Responsáveis: 

 

- Executor: CPF do responsável pela execução da parceria na UG concedente dos 

recursos. O nome vinculado ao CPF é preenchido automaticamente. 

Sempre que houver alteração do executor, este campo deverá ser atualizado. 

- Interveniente: CPF do interveniente na execução da parceria (Transferência 

Voluntária) – Se for o caso. O nome vinculado ao CPF é preenchido 

automaticamente. 

- Gestor Concedente: CPF do gestor responsável da UG concedente da 

transferência voluntária (UG repassadora do recurso). O nome vinculado ao CPF é 

preenchido automaticamente. 

Sempre que houver alteração do gestor da concedente, este campo deverá ser 

atualizado. 

- Gestor Beneficiado: CPF do gestor responsável pelo ente recebedor da 

transferência voluntária. O nome vinculado ao CPF é preenchido automaticamente. 

Sempre que houver alteração do gestor do beneficiado, este campo deverá ser 

atualizado. 
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No Descritivo: 

 

- Números de Empenhos: Informar todos os números das Notas de Empenho 

relativos à transferência voluntária. 

A cada Nota de Empenho emitida, relacionada à transferência voluntária, este 

campo deverá ser alterado. 

- Objeto: Descrição do objeto da transferência voluntária. 

- Justificativa: Campo reservado para justificar quaisquer alterações no registro da 

transferência voluntária, ou para quaisquer outras justificativas ou informações que 

não são possíveis nos campos específicos. Exemplos: alteração do executor, 

alteração das datas de vigência da transferência, alterações do valor da 

contrapartida, etc. 

- Status: Indica se o registro está ativo (marcado com “v”) ou inativo (marcado com 

“x”). 

A parceria pode ser considerada ativa se o seu objeto não foi concluído e está em 

plena vigência. 

 Somente após a conclusão do objeto da parceria, com a apresentação e plena 

aprovação da prestação de contas, a transferência voluntária pode ser considerada 

inativa. 

- Motivo: Motivo da alteração do status da transferência. 
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2.3 - Alterações que ocorram durante o processo de execução da 

transferência voluntária devem ser registradas e justificadas em Alterar 

Transferência e/ou Alterar Aditivo Transferência e/ou Alterar Etapa 

Transferência, sob pena do órgão responsável pelas informações ser 

responsabilizado pela imprecisão dos registros que serão disponibilizados no 

Portal da Transparência do Distrito Federal, conforme determina o §2º, art. 2º da 

Portaria Conjunta nº 52/2017 – SEPLAG/CGDF/SEF.  

2.4 - Em cumprimento ao art. 34 do Decreto nº 32.598/2010 e ao art. 

1º da Portaria Conjunta nº 52/2017 – SEPLAG/CGDF/SEF as Unidades Gestoras 

deverão registrar e manter atualizados no Sistema Integrado de Administração 

Financeira e Contábil - SIAC do Sistema Integrado de Gestão Governamental – 

SIGGo, todos aditivos das Transferências Voluntárias, por meio das funções 

Cadastrar e Alterar Aditivo Transferência. 

 

2.4.1 - Preenchimento dos campos da função Cadastrar e Alterar 

Aditivo Transferência: 
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- Espécie de Transferência: Instrumento Jurídico da transferência: 

 

Deve ser obrigatoriamente o mesmo da parceria original. 

- Número Transferência:  Número da transferência a qual o aditivo se refere e deve 

ser preenchido pelo usuário. 

- Número Aditivo: em caso de cadastro de novo aditivo o sistema preenche de 

forma automática o número do último. Em caso de alteração de aditivo já 

existente o usuário deverá preencher o número do aditivo a ser alterado.  

- Data da publicação: Data da publicação do aditivo em meio oficial.  
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- Descrição: Quadro reservado para descrever o objeto (motivo) do aditivo. 

- Status: Indica se o registro está ativo (marcado com “v”) ou inativo (marcado com 

“x”). 

2.5 - Em cumprimento ao art. 34 do Decreto nº 32.598/2010 e ao art. 

1º da Portaria Conjunta nº 52/2017 – SEPLAG/CGDF/SEF as 

Unidades Gestoras deverão registrar e manter atualizados no 

Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC do 

Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, as etapas 

das Transferências Voluntárias por meio das funções Cadastrar e 

Alterar Etapa Transferência. 

2.5.1 - Preenchimento dos campos da função Cadastrar Etapa 

Transferência e Alterar Transferência: 
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- Espécie: Instrumento Jurídico da transferência: 

 

Deve ser obrigatoriamente o mesmo da parceria original. 

- Número Transferência: é o número da transferência a qual a etapa se refere e 

deve ser preenchido pelo usuário. 

- Número Etapa: Quando for o cadastro de uma nova etapa o sistema preenche o 

número de forma automática. Quando for a alteração de uma etapa já existente o 

número da etapa deverá ser preenchido pelo usuário.  
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- Data Início: Data de início da respectiva etapa. 

- Data Término: Data de término da etapa. 

- Valor Etapa: é o valor da etapa da transferência. 

- Descrição: Campo reservado para descrição da etapa da transferência voluntária. 

- Status: Indica se o registro está ativo (marcado com “v”) ou inativo (marcado com 

“x”). 
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3. Registros Orçamentários e Contábeis das Transferências Voluntárias 

com Órgãos do GDF como concedente de recursos. 

3.1 - Os usuários do SIAC/SIGGo deverão observar os fatos 

constantes deste manual para efetuarem os registros contábeis pertinentes às 

transferências voluntárias concedidas pelo Governo do Distrito Federal. 

3.1.1 - Deve-se utilizar o EVENTO 400097, exclusivo para empenho de 

transferências voluntárias concedidas por órgãos do GDF. A utilização do citado 

evento tem o intuito de tornar mais transparente a execução das transferências 

voluntárias, sendo possível identificar a situação da transferência desde a emissão 

do empenho até o seu pagamento, bem como a análise de sua respectiva 

prestação de contas, fundamental para os registros constantes do Portal da 

Transparência do Distrito Federal. 

Este evento é de utilização obrigatória pelas Unidades Concedentes 

de Transferências Voluntárias, sendo as últimas, portanto, responsáveis por 

possível desatualização do Portal da Transparência, inerente a execução das 

Transferência Voluntárias, conforme prevê o § 2º, art. 2° da Portaria Conjunta n° 

52/2017 – SEPLAG/CGDF/SEF. 

3.1.2 - Para EMPENHO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA deve-

se utilizar o Evento 400097, o qual exige, obrigatoriamente, no ato do empenho, 

o número da Transferência Voluntária. 
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a)  Documento SIAC/SIGGo: Nota de Empenho. 

 

                                                             EVENTO              NÚMERO DA TRANSFERÊNCIA 

 

 
OBSERVAÇÃO: É importante salientar que o evento a ser utilizado para empenhar a despesa com transferências 

voluntárias deve ser o 400097. Se for utilizado o evento 400091 poderá ocorrer prejuízo à transparência da 

execução desse tipo de despesa, já que o preenchimento do número da transferência no ato da confecção da nota 

de empenho com esse evento não é obrigatório. 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

(Automático pelo evento) 

81221.01.11 – FIRMADA E EMPENHADA 

3.1.3 - Para REFORÇO DO EMPENHO DA TRANSFERÊNCIA 

VOLUNTÁRIA deve-se utilizar o Evento 400098, o qual exige, 

obrigatoriamente, no ato do empenho, o número da Transferência 

Voluntária. 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Empenho. 

Evento Inscrição Classificação 

Patrimonial 
Classificação 

Orçamentária 
Fonte 

40.0.098 Número do Empenho 

 

  Exige 
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b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

 (Automático pelo evento) 

81221.01.11 – FIRMADA E EMPENHADA 

3.1.4 - Para ANULAÇÃO DO EMPENHO DA TRANSFERÊNCIA 

VOLUNTÁRIA deve-se utilizar o Evento 400105, o qual exige, 

obrigatoriamente, no ato do empenho, o número da Transferência 

Voluntária. 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Empenho. 

Evento Inscrição Classificação 

Patrimonial 
Classificação 

Orçamentária 
Fonte 

40.0.105 Número do Empenho 

 

 

  Exige 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

(Automático pelo evento) 

81221.01.23 – CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA 

3.1.5 - Para ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DA 

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA deve-se utilizar o Evento 400106, 

o qual exige, obrigatoriamente, no ato do empenho, o número da 

Transferência Voluntária. 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Empenho. 

Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

40.0.106 Número do Empenho 

 

 

  Exige 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

(Automático pelo evento) 

81221.01.11 – FIRMADA E EMPENHADA 

3.2 -   LIQUIDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA:  

 

CONTRIBUIÇÕES 

Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

51.0.290 Nota de Empenho 1.1.3.1.1.03.12 33.50.41.YY Exige 

52.0.402 Nota de Empenho 2.1.8.9.1.21.00 33.50.41.YY Exige 
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SUBVENÇÃO SOCIAL 

Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

51.0.291 Nota de Empenho 1.1.3.1.1.03.02 33.50.43.YY Exige 

52.0.411 Nota de Empenho 2.1.8.9.1.12.00 33.50.43.YY Exige 

 

AUXÍLIO 

Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

51.0.292 Nota de Empenho 1.1.3.1.1.03.06 44.50.42.YY Exige 

52.0.401 Nota de Empenho 2.1.8.9.1.06.00 44.50.42.YY Exige 

 

NO CASO DO PDAF  

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Lançamento. 

Evento Inscrição Classificação 

Patrimonial 

Classificação 

Orçamentária 

Fonte 

510258 

OU 

510268 

Número do Empenho 

 

Número do Empenho 

 

113111001 

 

113111001 

335043YY 

OU 

445042YY 

SIM 

 

SIM 

b) Classificação Contábil. 

Automática pelo evento utilizado. 

81221.01.12 – EMPENHADA E LIQUIDADA 

 

3.3 - PAGAMENTO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA:  

 

CONTRIBUIÇÕES 

 Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

Adm.Direta 70.0.402 Nota de 
Empenho 

2.1.8.9.1.21.00 33.50.41.YY Exige 

Adm.Indireta 53.0.402 Nota de 
Empenho 

2.1.8.9.1.21.00 33.50.41.YY Exige 

 
Fazer NL a parte para registrar baixa contas de controle de transferência 

NL 57.0.686 Número do 
Convênio 

  Não 
Exige 
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SUBVENÇÃO SOCIAL 

 Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

Adm.Direta 70.0.411 Nota de 
Empenho 

2.1.8.9.1.12.00 33.50.41.YY Exige 

Adm.Indireta 53.0.411 Nota de 
Empenho 

2.1.8.9.1.12.00 33.50.41.YY Exige 

 
Fazer NL a parte para registrar baixa contas de controle de transferência 

NL 57.0.686 Número do 
Convênio 

  Não 
Exige 

 

AUXÍLIO 

 Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

Adm.Direta 70.0.401 Nota de 
Empenho 

2.1.8.9.1.06.00 44.50.42.YY Exige 

Adm.Indireta 53.0.401 Nota de 
Empenho 

2.1.8.9.1.06.00 44.50.42.YY Exige 

 
Fazer NL a parte para registrar baixa contas de controle de transferência 

NL 57.0.686 Número do 
Convênio 

  Não 
Exige 

 

a) Classificação Contábil  

Automática pelo evento utilizado. 

81221.01.13 – PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO 

 

NA BAIXA 

Tipo Evento Classificação 

Patrimonial 

Classificação 

Orçamentária 

Fonte 

Contribuição 56.0.271 3.5.3.1.1.01.XX  Não Exige 

Auxílio 56.0.418 3.5.3.1.1.03.XX  Não Exige 

Subvenção 

Social 

56.0.272 3.5.3.1.1.02.XX  Não Exige 
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FLUXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Contas de Controle de Análise pela Área Técnica ou pelo Ordenador de 

Despesas 
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3.4 – Quando do ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ANÁLISE DA 
ÁREA TÉCNICA OU PARA DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, 
deve-se utilizar o Evento 570661, tendo a classificação contábil distinta para 
duas situações possíveis: 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Lançamento. 

Evento Inscrição Classificação 

Patrimonial 

Classificação 

Orçamentária 

Fonte 

570661 Convênio, Acordo ou Ajuste 81221.XX.05  Não 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

- Duas situações possíveis: 

Em análise pela área técnica  

 81221.02.05 – EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA  

OU 

Em análise direta pelo ordenador de despesas sem avaliação da área técnica 

81221.03.05 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESA 

 

3.5 – Quando da CONCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA APÓS ANÁLISE DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, deve-se utilizar o Evento 570666, tendo a 
classificação contábil distinta para três situações possíveis: 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Lançamento. 

Evento Inscrição Classificação 

Patrimonial 

Classificação 

Orçamentária 

Fonte 

570666 Convênio, Acordo ou Ajuste 81221.02.XX  Não 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

- Três situações possíveis: 

Área técnica conclui pela aprovação da prestação de contas 

81221.02.01 – PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA 

OU 

Área técnica conclui pela notificação da entidade 

81221.02.02 – PELA NOTIFICAÇÃO - ÁREA TÉCNICA 

OU 

Área técnica conclui pela reprovação da prestação de contas 

81221.02.03 – PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA 



29 
 

3.6 – Quando da DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA SOBRE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA, deve-se 
utilizar o Evento 570675. Há quatro possibilidades distintas de 
classificação contábil: 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Lançamento. 

Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

570675 Convênio, Acordo ou Ajuste 81221.03.XX  Não 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

- Quatro situações possíveis: 

Ordenador de Despesas aprova a prestação de contas 

81221.03.01 – APROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

OU 

Ordenador de Despesas solicita diligências da entidade 

81221.03.02 – ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIA - ORDENADOR DE DESPESAS 

OU 

Ordenador de Despesas reprova a prestação de contas 

81221.03.03 – REPROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

OU 

Ordenador de Despesas encaminha a prestação de contas para TCE 

81221.03.04–ENCAMINHADA PARA TCE - ORDENADOR DE DESPESAS 
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3.7 – Quando da DECISÃO DO ORDENADOR DE DESPESA SOBRE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA, deve-
se utilizar um dos três eventos 570696, 570697 ou 570698, possuindo 
quatro possibilidades de classificações contábeis distintas, conforme 
descrições abaixo: 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Lançamento. 

Evento Inscrição Classificação 
Patrimonial 

Classificação 
Orçamentária 

Fonte 

570696 

OU 

570697 

OU 

570698 

 

Convênio, Acordo ou Ajuste 81221.03.XX  Não 

 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

 

 a - Após a prestação de contas ser indicada para aprovação pela 

área técnica (81221.02.01), deve-se utilizar o Evento 570696, e a 

classificação contábil pode variar de acordo com quatro possíveis 

situações: 

Quatro situações possíveis: 

Ordenador de Despesas concorda com a área técnica e aprova a prestação de 

contas 

81221.03.01 – APROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

OU 

Ordenador de Despesas discorda da área técnica e solicita diligências da 

entidade 

81221.03.02 – ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                   OU 

Ordenador de Despesas discorda da área técnica e reprova a prestação de 

contas 

81221.03.03 – REPROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                  OU 

Ordenador de Despesas encaminha a prestação de contas para TCE 

81221.03.04–ENCAMINHADA PARA TCE - ORDENADOR DE DESPESAS 
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b - Após a prestação de contas ser indicada para notificação pela 

área técnica (81221.02.02), deve-se utilizar o Evento 570697, 

podendo variar a classificação contábil  de acordo com quatro 

situações possíveis: 

Quatro situações possíveis: 

Ordenador de Despesas concorda com a área técnica e aprova a prestação de 

contas 

81221.03.01 – APROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                       OU 

Ordenador de Despesas discorda da área técnica e solicita diligências da 

entidade 

81221.03.02 – ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                         OU 

Ordenador de Despesas discorda da área técnica e reprova a prestação de 

contas 

81221.03.03 – REPROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                        OU 

Ordenador de Despesas encaminha a prestação de contas para TCE 

81221.03.04–ENCAMINHADA PARA TCE - ORDENADOR DE DESPESAS 

 

c - Após a prestação de contas ser indicada para reprovação pela 

área técnica (81221.02.03), deve-se utilizar o Evento 570698, 

podendo a classificação contábil variar, de acordo com quatro 

situações possíveis: 

Quatro situações possíveis: 

Ordenador de Despesas concorda com a área técnica e aprova a prestação de 

contas 

81221.03.01 – APROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                         OU 
Ordenador de Despesas discorda da área técnica e solicita diligências da 

entidade 

81221.03.02 – ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                   OU 
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Ordenador de Despesas discorda da área técnica e reprova a prestação de 

contas 

81221.03.03 – REPROVADA - ORDENADOR DE DESPESAS 

                                                                                  OU 

Ordenador de Despesas encaminha a prestação de contas para TCE 

81221.03.04–ENCAMINHADA PARA TCE - ORDENADOR DE DESPESAS 

 

3.8 – Nos casos de CANCELAMENTO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA 
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA – ANTES DO PAGAMENTO ao ente 
beneficiário, deve-se utilizar o Evento 570683. Há duas possibilidades de 
classificação contábil. 

a) Documento SIAC/SIGGo: Nota de Lançamento. 

Evento Inscrição Classificação 

Patrimonial 

Classificação 

Orçamentária 

Fonte 

570683 Convênio, Acordo ou Ajuste 81221.01.XX  Não 

b) Classificação Contábil nas Contas de Controle: 

- Duas situações possíveis: 

A parceria é cancelada ou finda sua vigência após a transferência ser 

empenhada 

81221.01.11 – FIRMADA E EMPENHADA 

                                                 OU  

A parceria é cancelada ou finda sua vigência após a transferência ser 

empenhada e liquidada 

81221.01.12 – EMPENHADA E LIQUIDADA 

 


