
ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA

Prof. Cláudio Alves

Despesa Pública

Restos a Pagar - Parte 1



Restos a Pagar – Parte 1

Lei 4.320/1964 – Art. 36

Inscrevem-se em restos a pagar as despesas empenhadas
e não pagas até 31 de dezembro

- Não Processados

- Processados
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Antes da LRF e no Período Inflacionário

Permitido restos a pagar acima da arrecadação

Ajuste pela corrosão inflacionária

Acumulação contínua do volume inscrito anualmente
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APÓS LRF

Lei Complementar n.º 101/2000:

Art. 42 É vedado ao titular de Poder ou órgão ..., nos últimos
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Havendo a arrecadação prevista, não há impedimento

Havendo frustração da receita, pode-se inscrever até o

limite do saldo de caixa.
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LDO UNIÃO (2010)

Art. 103. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar
nº 101, de 2000, considera-se contraída a obrigação no
momento da formalização do contrato administrativo ou
instrumento congênere.

Parágrafo único: No caso de despesas relativas à prestação de
serviços já existentes e destinados à manutenção da
Administração Pública, consideram-se compromissadas apenas
as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no
exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.
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Lei 8.666/93

“Art. 5.º ... devendo cada unidade..., no pagamento das
obrigações ..., obedecer, para cada fonte diferenciada de
recursos, a estrita ordem cronológica ...”

Exemplo do último ano de mandato

Decreto-Lei 201/1967

“art. 1.º, inciso XII, considera crime de responsabilidade do
Prefeito “antecipar ou inverter a ordem de pagamento a
credores do Município, sem vantagem para o erário”.
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1º Quadrimestre 3º Quadrimestre2º Quadrimestre

A REGRA LEGAL É PARA O FINAL DE MANDATO, MAS 
RECOMENDA-SE ADOTÁ-LA EM TODOS OS ANOS.

Saldo
Caixa
1.000

Liquidação
1.000

Liquidação
1.000
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Demonstrativos do Último Quadrimestre

Art. 55. O relatório conterá:

............

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e
um de dezembro;
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b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a
uma das condições do inciso II do art. 41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do
saldo da disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos
empenhos foram cancelados;
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Decreto 93.872/1986

Art. 35. O empenho de despesa não liquidada será
considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os
fins, salvo quando:

I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida
pelo credor, nele estabelecida;

II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em
cursos a liquidação da despesa, ou seja de interesse da
Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida
pelo credor;

III - se destinar a atender transferências a instituições públicas
ou privadas;

IV - corresponder a compromissos assumido no exterior.
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Relembrando os Estágios da Despesa Pública

Empenho da despesa: é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condições (art. 58 da Lei
4.320/64)

O trecho “obrigação de pagamento” utilizado no texto legal
não se refere a um valor que já conste no passivo para
pagamento, mas sim ao comprometimento de recursos
financeiros, que serão necessários em breve para concretizar o
pagamento, caso ocorra a Liquidação
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Liquidação da despesa: consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito. (art. 63 da Lei 4.320/64).

Essa verificação tem por finalidade constatar se o pagamento
deverá ser concretizado (quando se deve pagar, para quem, em
virtude de quê), de forma que a entidade possa adimplir com sua
obrigação.
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Pagamento da despesa: Adimplir a obrigação através da
entrega de recursos financeiros a terceiros, após regular
liquidação.

Importante: Os estágios da execução da despesa são
necessários e obrigatórios para todas as despesas, sem exceção.
Excepcionalmente a despesa será formalmente liquidada sem
que o fornecedor tenha prestado o serviço ou entregue o bem,
propiciando assim o pagamento antecipado. Poderá ser efetuado
o pagamento antecipado de despesas, em caráter excepcional
quando, comprovadamente, seja a única alternativa para obter o
bem ou assegurar a prestação de serviço desejado, ou ainda
quando a antecipação propiciar sensível economia, sendo
indispensável serem adotadas medidas de cautela ou garantia
para a proteção dos recursos públicos pagos/entregues
antecipadamente.
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Conceito: São despesas empenhadas ao longo do exercício
financeiro, liquidadas ou não, e ainda não pagas na data de
encerramento, em 31 de dezembro. Os empenhos inscritos em
restos a pagar, caso já tenham sido liquidados, serão
denominados “restos a pagar processados”, caso não tenham
sido liquidados serão classificados como “restos a pagar não
processados”.

Atenção: Com a criação do empenho “em liquidação”, passou
a existir também os restos a pagar em liquidação. Desse modo, o
empenho registrado na conta “Crédito Empenhado em
Liquidação”, quando inscrito em restos a pagar, usará a conta
“Restos a Pagar Não Processados em Liquidação”. Sendo assim,
temos o seguinte esquema:
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O empenho registrado na conta:

Será inscrito e Restos a Pagar:

Crédito Empenhado a Liquidar RP Não Processado a Liquidar
Crédito Empenhado em Liquidação RP Não Proces. em Liquidação
Crédito Empenhado Liquid. A Pagar RP Processados a Pagar

Os empenhos “em liquidação” ainda não foram liquidados,
portanto, fazem parte dos restos a pagar não processados. No
entanto, serão apenas controlados em contas específicas,
segregando dos demais restos a pagar não processados.
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QUESTÃO: (Ciências Contábeis – TC-ES – ACE – CESPE –
2012) Se determinado hospital público assinar contrato com
empresa sediada no exterior para fornecimento de equipamento
de ressonância magnética e, até o final do exercício em que o
contrato tenha sido assinado, o equipamento ainda não tiver sido
fornecido, os recursos correspondentes a essa compra não
poderão ser inscritos em restos a pagar.

( ) Certo ( ) ErradoX


