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3.1 - Restos a Pagar Não Processados (RPNP) 
 
Serão inscritas em restos a pagar não processados as despesas não 
liquidadas, nas seguintes condições: 
 
O serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e 
que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, 
em fase de verificação do direito adquirido pelo credor (despesa em 
liquidação); ou 
 
O prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor 
estiver vigente (despesa a liquidar). 

Restos a Pagar 



A inscrição de despesa em restos a pagar não processados é 
realizada após a anulação dos empenhos que não serão inscritos 
em virtude de restrição em norma do ente da Federação, ou seja, 
verifica-se quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar e 
anula-se as demais. Após, inscreve-se os restos a pagar não 
processados do exercício. 
 
As despesas empenhadas e ainda não liquidadas, para efeito do 
adequado tratamento contábil, são divididas entre “a liquidar” e 
“em liquidação”. Essa distinção depende da correta identificação da 
ocorrência do fato gerador da obrigação a ser reconhecida. 
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As despesas empenhadas a liquidar são aquelas cujo prazo para 
cumprimento da obrigação, assumida pelo credor (contratado), 
encontra-se vigente, ou seja, ainda não ocorreu o fato gerador da 
obrigação patrimonial para o ente, estando pendente de entrega do 
material ou do serviço adquirido. 
 
As despesas empenhadas em liquidação são aquelas em que houve 
o adimplemento da obrigação pelo credor (contratado), 
caracterizado pela entrega do material ou prestação do serviço, 
estando na fase de verificação do direito adquirido, ou seja, tem-se 
a ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial, todavia, 
ainda não se deu a devida liquidação. 
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3.2 - Restos a Pagar Processados (RPP) 
 
Serão inscritas em restos a pagar processados as despesas 
liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em 
que o serviço, a obra ou o material contratado tenha sido prestado 
ou entregue e aceito pelo contratante, nos termos do art. 63 da Lei 
nº 4.320/1964. 
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Art. 68, Dec. 93.872/86 
A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do 
exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho depende da 
observância das condições estabelecidas neste Decreto para 
empenho e liquidação da despesa. (Redação dada pelo Decreto nº 
7.654, de 2011) 
 
§ 1º - A inscrição prevista no caput como restos a pagar não 
processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de 
despesas. (Incluído pelo Decreto nº 7.654, de 2011) 
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INSCRIÇÃO: 31/12/2018 
 
 F 
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No Balanço Financeiro: 
Receita Extraorçamentária (Art. 103, parágrafo único da Lei nº 
4.320/64) 
 
No Balanço Patrimonial: 
Passivo Financeiro / Circulante (Dívida Flutuante) 
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BALANÇO FINANCEIRO  
 
Art. 103, Lei 4.320/64 
O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie 
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o 
exercício seguinte. 
 
Parágrafo único 
Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa 
orçamentária. 
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BALANÇO FINANCEIRO - ESTRUTURA 
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BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL 
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