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Memorando-Circular nº 10/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF/DAF

Ao(À) Sr(a).:
ORÇAMENTÁRIOS DA UFPR

Assunto: Inscrição de Empenhos em Restos a Pagar - RAP 2019

De acordo com o disposto no item 2.6 do Memorando-Circular nº 1/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF
(1884539), encaminhamos instruções para  a  inscrição das  despesas em Restos a Pagar de 2019.

1. INSTRUÇÕES GERAIS PARA ANÁLISE DAS DESPESAS EM RESTOS À PAGAR (RAP)

1.1. Os empenhos não pagos no decorrer do exercício financeiro poderão ser inscritos em Restos a Pagar (RAP), cuja classificação se dá em RAP Não Processados a Liquidar, RAP Não
Processados em Liquidação, RAP Processados:

a) RAP Não Processados a Liquidar: Refere-se a despesa não liquidada e sua inscrição foi indicada pelo Ordenador de Despesas da Unidade;

b) RAP Não Processados em Liquidação: Trata de despesa em processo de liquidação, já incorrido o implemento de condição (emissão de NF), pendente apenas de conclusão da
averiguação para sua efe va liquidação (atesto). Sua inscrição também é condicionada à indicação do Ordenador de Despesas da Unidade.

c) RAP Processados: Despesas já liquidadas.

1.2. As Notas de empenho não indicadas pelo ordenador de despesas para inscrição/permanência  em restos  a pagar não processados a liquidar,  deverão ser encaminhadas para
anulação/cancelamento até a data prevista no cronograma anexo.

1.3. As despesas que estão nos estágios de empenho ou de liquidação, poderão ser inscritas em Restos a Pagar, observadas as condições abaixo:

a) Quando o convênio ou instrumento congênere esteja dentro do prazo de vigência;

b) Exista a garan a da liberação dos recursos financeiros por parte da concedente;

c) A execução da despesa tenha sido iniciada, nos termos do art. 68, § 4o do Decreto 93.872/86.

d) A despesa tenha sido liquidada,  com base na conclusão da  análise técnica do objeto pactuado,  em conformidade com a documentação que suportou o instrumento e,
consequentemente, a comunicação de sua aprovação ao convenente;

e) O cronograma de desembolso preveja parcelas financeiras não liberadas até o encerramento do exercício;

f) Serviços con nuados, que a unidade não tenha recebido a fatura referente ao mês DEZEMBRO/2019, inclusive fatura do Cartão de Pagamentos do Governo Federal;

g) Bens de consumo e Permanentes não recebidos pela unidade nos prazos estabelecidos no Cronograma ora proposto.

1.4. É vedada a inscrição de RP (Não Processados) sem que haja a suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim (rela vo as fontes 50, 80 e 81).

1.5. Não serão inscritos em restos a pagar não processados, empenhos referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos (Macrofunção SIAFI 020317, item 3.3).

a) Essas despesas serão consideradas liquidadas no momento da autorização formal do instrumento de concessão.

1.6. Solicitamos que cada unidade faça a devida análise quanto ao cabimento de inscrição/permanência das despesas em RAP. Nesse sen do, temos evidenciado que grande parte,
aproximadamente 30%, dos empenhos indicados para inscrição/permanência em RAP tem sido cancelados.

a) Dentre esses valores, muitos não deveriam ter sido inscritos, de modo que acabaram por inflar o passivo da ins tuição com valores que não seriam executados no exercício
vindouro.

1.7. Os restos a pagar inscritos no final do exercício anterior, quando não efe vamente liquidados ou colocados em processo de liquidação, terão validade até o dia 30 de junho do
segundo ano subsequente ao de sua inscrição.

2. RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR

2.1. Refere-se as despesas empenhadas não liquidadas a liquidar, são os empenhos ainda pendentes, não exis ndo ainda o direito líquido e certo de pagamento, ou seja, não houve o
recebimento do bem ou a prestação do serviço, caracterizando-se como restos a pagar não processados a liquidar.

3. RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO

3.1. Entre o estágio do empenho e da liquidação há uma fase intermediária na qual o fato gerador da despesa já ocorreu, porém, o processo de liquidação ainda não foi concluído. Esta
fase é denominada em liquidação

3.2. De forma mais obje va, a fase em liquidação é toda despesa orçamentária em que o credor, de posse do empenho correspondente, a) forneceu o material, parcial ou totalmente; b)
prestou o serviço, parcial ou totalmente; ou c) executou a obra; contudo a entrega do bem, do serviço ou da obra, se encontra em fase de análise e conferência (sem atesto).

a) Dentre esses casos, cabe citar as faturas emi das e as despesas com importação, inclusive suas taxas, às quais, deve haver comunicação ao DCF em caso de recebimento.

3.3. A fase em liquidação permite diferenciar as despesas empenhadas que já têm um passivo patrimonial correlato, cujos fatos geradores já ocorreram (empenhos em liquidação),
daquelas despesas empenhadas cujos fatos geradores ainda não ocorreram (empenhos a liquidar)

3.4. Lembramos que, o recebimento de bens/serviços encarreta na alteração da situação patrimonial do passivo a ser contabilizado, logo, a falta de comunicação ao DCF do recebimento
levará à inscrição incorreta da despesa em RAP. Posto isso, tendo em vista o disposto pela Lei n° 8.666/93 informamos a possibilidade de apuração dos responsáveis que derem causa a este po de
inconsistência.

4. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO/PERMANÊNCIA DE DESPESAS EM RESTOS À PAGAR (RAP)

4.1. Tendo em vista o Encerramento do Exercício de 2019, o disposto na Macrofunção SIAFI 020317 de Restos a Pagar, Memorando-Circular nº 1/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF, o Decreto
93.872/86 e a Lei 4.320/64, divulgamos os procedimentos técnicos para a inscrição dos Restos à Pagar 2019:

4.2. Para todos os casos de inscrição/permanência do empenho em Restos a Pagar, faz-se necessária a FUNDAMENTAÇÃO, documentação comprobatória e Memorando formal do
ORDENADOR DE DESPESAS da unidade com indicação do inciso do Art. 35 do Decreto nº 93.872/86 que respalda o enquadramento da inscrição/permanência em RAP.

a) Anexar o Memorando des nado ao Pró-Reitor de Planejamento (OBRIGATÓRIO) como documento nato digital (modelo no SEI com o nome de "Memorando RAP");

b) Deverá ser anexado 1 Memorando por processo apenas com seus respec vos empenhos relacionados e a devida mo vação/argumentos para inscrição/permanência (conforme
prazos con dos no Memorando-Circular nº 1/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF;

c) Não serão aceitos a relação do montante de empenhos e cópia nos processos, bem como, Memorandos em PDF.

4.3. Portanto, mesmo aos empenhos emi dos em anos anteriores, que já se encontram em RAP, e que o Ordenador de Despesas entenda que cabe a manutenção do saldo, deve ser
inserido o memorando supracitado, contendo os dados do empenho, a fundamentação para permanência e documentação comprobatória.

4.4. O DCF consolidará todos os empenhos a serem inscritos em RAP em uma planilha eletrônica anexada junto a processo SEI.

a) Em virtude do volume de empenhos a serem inscritos, o DCF disponibilizará com antecedência a planilha consolidada para verificação das unidades. Caso sejam constatadas
inconsistência, a unidade orçamentária deverá entrar em contato imediatamente com o DCF/DAF para regularizar a situação.

b) Informamos  que  é  de  responsabilidade  da  unidade  orçamentária  verificar  eventuais  inconsistências  nos  empenhos  a  serem  inscritos/permanecidos  e  informar
tempes vamente ao DCF para correção dos dados.

4.5. Os  processos  a  serem inscritos/permanecidos  em RAP A LIQUIDAR  deverão  ser  encaminhados  para  a  Assessoria  da UFPR/R/PROPLAN/DCF/DDAF -  Divisão de Administração
Financeira.

4.6. Os processos a serem inscritos/permanecidos em RAP EM LIQUIDAÇÃO deverão ser encaminhados à DCF/DAF/SAF – Análise Financeira
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4.7. Conforme prazos con dos no Memorando-Circular  nº 1/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF. Após a tramitação dos processos via SEI não poderá ser incluído nenhum documento e o
processo deverá ser concluído nas demais unidades.

4.8. Ressaltamos a importância de verificar o evento dos empenhos que serão inscritos em RAP, tendo em vista que o SIAFI não aceita a inscrição de empenhos de reforço, o saldo a ser
inscrito deverá fazer referência ao número do empenho original.

5. PRAZOS PARA INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS À PAGAR (RAP)

5.1. Visando  maior  agilidade  na  tramitação  dos  processos  via  SEI,  os  mesmos  serão  devolvidos  aos  setores  na  sequência  do  registro  dos  empenhos  para  que  sejam  feitos  os
procedimentos de inclusão de memorando de Restos a Pagar.

5.2. Os demais prazos deverão seguir o disposto no Memorando-Circular nº 1/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF.

5.3. Considerando o rigor dos prazos estabelecidos na Portaria SPO/SE/MEC nº 001/2019, contamos com a colaboração de cada Unidade desta Universidade no sen do de promover
ampla divulgação e planejamento interno, obje vando o cumprimento dos prazos apresentados no Cronograma ora proposto, de modo que o DCF possa realizar todas as tarefas e procedimentos
técnicos necessários para um "Encerramento de Exercício" efe vo.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

Data Prazos e Procedimentos

11/10 Data limite para envio dos processos pelas unidades para emissão de empenhos e reforços (entrada dos processos na unidade DAF/SORC);

14/11 Recebimento de bens e serviços;

22/11 Envio ao DCF dos processos financeiros para pagamento;

06/12 Anulação/cancelamento dos saldos dos empenhos que não serão inscritos/reinscritos em RAP;

06/12 Envio ao DCF dos processos financeiros para pagamento, rela vos a contratos con nuados;

13/12
Encaminhamento ao DCF/DDAF dos processos instruídos com memorando formal, assinado pelo Ordenador de Despesas, solicitando a inscrição/permanência do saldo em RAP a
Liquidar;

13/12 Encaminhamento  ao  DCF/SAF  dos  processos  instruídos  com  memorando  formal  assinado  pelo  Ordenador  de  Despesas,  e  Nota  Fiscal  ou  equivalente,  solicitando  a
inscrição/permanência em RAP em Liquidação;

20/12 O DCF divulgará a consolidação dos empenhos que serão inscritos/permanecidos em RAP.

Obs: Os prazos supracitados são consoantes aos dispostos pelo Memorando-Circular nº 1/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SAULO SILVA LIMA FILHO, DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, em 14/06/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CEZAR MARTINS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, em 14/06/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1885010 e o código CRC 75CE9AD4.

Referência: Processo nº 23075.002612/2019-87 SEI nº 1885010
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