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1 – INTRODUÇÃO 

 
Este Guia de Lançamentos Contábeis tem por objetivo demonstrar os registros contábeis 

relacionados à Instrução Normativa CAGE nº 09/2016, que dispõe sobre a contabilização dos 

benefícios devidos a agentes públicos e a empregados pelo regime de competência, a partir do 

exercício de 2017.  

 
1.1 – Décimo Terceiro Salário (Gratificação Natalina) 

 
O décimo terceiro salário deve ser apropriado mensalmente na forma de provisão, na razão de 

1/12 avos da folha de pagamento do mês de competência. 

 
O reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e do Passivo Circulante (PC) 

deverão ocorrer por força da execução orçamentária, com empenho e liquidação em Natureza 

de Despesa (NAD) própria, em cada Unidade Orçamentária (UO). Há duas formas de contabilizar 

a provisão, conforme segue: 

 
a) Empenhos e Liquidações mensais: 

 
Meses de janeiro a novembro: A entidade realiza um empenho e uma liquidação por 

mês, no valor de 1/12 avos da folha de pagamento da competência. 

Mês de dezembro: A entidade deve estornar os empenhos e liquidações efetuados nos 

meses de janeiro a novembro e após realizar empenho com o valor total bruto da folha 

de pagamento. Esse procedimento é necessário para que todas as retenções fiquem 

registradas em um único empenho. 

 
Esta forma de contabilização da provisão não é recomendada para a entidade que 

realiza pagamentos intermediários, como, por exemplo, por antecipação de parte do 

13º salário por ocasião das férias. 

 
b) Empenho por estimativa anual, liquidações mensais: 

 
Mês de Janeiro: A entidade realiza um empenho no início do exercício, com valor 

estimado referente ao valor integral do 13º salário, para cada UO. No final do mês de 

janeiro, deve efetuar a liquidação de 1/12 avos da folha de pagamento. Eventuais 

pagamentos intermediários também devem ser registrados neste empenho. 
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Meses de fevereiro a novembro: Liquidações mensais, de 1/12 avos da folha de 

pagamento. Contabilização dos pagamentos intermediários. 

Mês de dezembro: A entidade deve estornar o saldo não pago do empenho efetuado 

em janeiro. Na sequencia, deve efetuar o empenho do valor bruto restante, com 

retenções totais e pagamento da diferença líquida devida. 

 

Exceção: Caso os pagamentos intermediários superem o valor da provisão, pode ser 

liquidado e pago valor superior à 1/12 por mês, porém será necessário efetuar 

lançamento contábil de ajuste, conforme item 2.2.5 deste guia. O valor liquidado que 

for superior ao valor da provisão deverá ser compensado nas liquidações subsequentes. 

 
1.2 – Férias 
 
As férias correspondem ao salário acrescido de 1/3 (um terço) e devem ser apropriadas 

mensalmente na forma de provisão, devendo refletir no Passivo Circulante o valor total das 

férias já adquiridas e das férias em aquisição.  

 
Em um primeiro momento deve ser aferido o montante de férias já adquiridas (e não gozadas) 

e em aquisição relacionadas à exercícios anteriores, para que este valor seja lançado no Passivo 

à débito da conta de ajuste, diretamente no Patrimônio Líquido. Posteriormente, o valor do 

passivo deve ser ajustado acrescendo a provisão do mês de competência e subtraindo os valores 

das férias pagas. 

  
Os lançamentos contábeis relacionados à provisão de férias serão efetuados 

extraorçamentariamente, por lançamentos manuais (SLIP) em cada Unidade Orçamentária 

(UO). Todavia, no caso da Administração direta – Poder Executivo, os lançamentos contábeis 

podem ficar centralizados na UO detentora da tesouraria responsável pelo pagamento da folha 

de pessoal, desde que contemple a provisão das outras UO. 

 
O sistema da folha de pagamento deve ser preparado para emitir relatório de férias, 

demonstrando o cálculo por servidor, por UO e por Setor Governamental (SG). Enquanto o 

sistema da folha de pagamento não estiver preparado para emitir este relatório, será 

dispensado o lançamento contábil mensal para o exercício de 2017, devendo a entidade efetuar 

um lançamento contábil por estimativa ao final do exercício. 

 
Exemplo de cálculo de provisão: 



 

5 
 

 

 

 
O exemplo antecedente não é impositivo, a entidade ou o sistema de folha de pagamento 

podem calcular a provisão de forma diversa, desde que o resultado se aproxime do valor das 

férias devidas (férias adquiridas) adicionadas das férias em aquisição, considerando o salário 

acrescido do terço constitucional.  

 
1.3 – Outros Benefícios 
 
Sempre que possível, outros benefícios devidos a agentes públicos e a empregados devem ser 

reconhecidos pelo regime de competência, desde que se possa aferir o valor exato ou calcular 

uma estimativa com base confiável do valor do benefício devido, apoiada em critério que 

assegure a utilização da melhor informação disponível. 

 

2 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS  

 
A seguir serão apresentados os critérios dos empenhos, os lançamentos contábeis patrimoniais 

gerados automaticamente e os lançamentos contábeis que deverão ser efetuados manualmente 

(SLIP). 

 
Salienta-se que existem outros lançamentos contábeis gerados automaticamente, referente aos 

controles da execução do planejamento e orçamento (grupo 6) e aos controles credores (grupo 

8), que não serão demonstrados neste guia, por não serem essenciais para a orientação ao qual 

se destina. 

 
2.1 – Décimo Terceiro Salário 

2.1.1 – Empenho da provisão (de janeiro a novembro) 
 
Conforme explicado no item 1.1, o lançamento contábil da provisão ocorrerá no momento da 

liquidação do empenho. O empenho deve ser efetuado em uma das seguintes NADs: 

 

3.1.90.01.0110 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Inativos civis 

3.1.90.01.0111 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Militares da reserva/reformados 

UO XX.XX

SERVIDOR Mês de 
Admissão

Mês de 
Apuração

Nº de 
anos

Dias de 
férias 

(direito)

Dias 
Gozados

Provisão de 
férias (dias)

Salário Base 
(último salário)

Provisão de férias 
(salário + 1/3)

SERVIDOR 1 abr/09 dez/16 7,76 233 180 53 10.000,00R$     23.416R$               
SERVIDOR 2 fev/07 dez/16 9,92 298 230 68 5.000,00R$       15.026R$               
SERVIDOR 3 abr/02 dez/16 14,76 443 400 43 8.000,00R$       15.235R$               

53.677R$            Total da Provisão da UO XX.XX
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3.1.90.03.0307 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Pensionista civil 

3.1.90.03.0308 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Pensionista militar 

3.1.90.11.1111 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Ativo civil – RPPS 

3.1.90.11.1123 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Ativo civil – RGPS 

3.1.90.12.1208 - Provisão para o décimo terceiro vencimento - Ativo militar 

 
O fato contábil a ser utilizado é o 0166 – Provisão para o 13º Salário. 
 
O empenho não gera lançamentos contábeis patrimoniais.  
 
2.2.2  - Empenho no mês de dezembro 
 

Conforme explicado no item 1.1, no mês de dezembro o empenho do 13º pode ocorrer pelo 

valor integral (com estorno dos empenhos de provisões) ou por diferença. Independentemente 

do método, devem ser utilizadas uma das seguintes NADs: 

 

3.1.90.01.0106 - 13º vencimento - inativos militares 

3.1.90.01.0108 - 13º vencimento - Inativos civis 

3.1.90.03.0304 - 13º vencimento - Pensionistas civis 

3.1.90.03.0305 - 13º vencimento - Pensionistas militares 

3.1.90.11.1103 - 13º vencimento – RPPS 

3.1.90.11.1119 - 13º vencimento – RGPS 

3.1.90.12.1203 - 13º vencimento - Pessoal militar 

 
O fato contábil a ser utilizado é o 61 – Folha de Pessoal ou o 68 - Pensões. 
 
O empenho não gera lançamentos contábeis patrimoniais.  
 

2.2.3  - Liquidação 
 
Os lançamentos contábeis demonstrados a seguir são gerados automaticamente: 
 
a) Liquidação de empenho de provisão (janeiro a novembro): 

D – 3.x.x.x.x.xx.xx.xxxx – Variação Patrimonial Diminutiva (Específico para cada NAD) 

C – 2.1.1.1.1.01.02.0166 – Provisão para o 13º salário 

 
b) Liquidação de empenho de dezembro: 

D – 3.x.x.x.x.xx.xx.xxxx – Variação Patrimonial Diminutiva (Específico para cada NAD) 

C – 2.1.1.1.1.01.01.0061 – Folha de pessoal a pagar, ou 

C – 2.1.1.2.1.01.01.0068 – Folha de pensões a pagar 
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2.2.4 – Pagamento 
 
Os lançamentos contábeis demonstrados a seguir são gerados automaticamente: 

 
a) Pagamentos de antecipação do 13º salário (janeiro a novembro): 

D – 2.1.1.1.1.01.02.0166 – Provisão para o 13º salário 

C – 1.x.x.x.x.xx.xx.xxxx – Disponibilidades 

 
b) Retenções (em dezembro ou no exercício seguinte, no caso de atraso): 

D - 2.1.1.1.1.01.01.0061 – Folha de pessoal a pagar, ou 

D - 2.1.1.2.1.01.01.0068 – Folha de pensões a pagar 

C – 2.1.8.8.1.04.03.0039 – Depósitos de terceiros 

 
c) Pagamentos do 13º salário (em dezembro ou no exercício seguinte, no caso de atraso): 

D – 2.1.1.1.1.01.01.0061 – Folha de pessoal a pagar, ou 

D – 2.1.1.2.1.01.01.0068 – Folha de pensões a pagar 

C – 1.x.x.x.x.xx.xx.xxxx – Disponibilidades 

 

2.2.5 – Lançamentos de ajuste (Quando os pagamentos intermediários superarem o 
valor da provisão) 

 

Conforme explicado no item 1.1, pode ocorrer dos pagamentos intermediários superarem o 

valor da provisão. Nesse caso, deverá ser liquidado e registrado o pagamento orçamentário de 

valor superior à 1/12 avos mensais, que resultará nos lançamentos contábeis descritos nos itens 

2.2.3 e 2.2.4 deste guia. Porém, para que ocorra o registro da Variação Patrimonial Diminutiva 

(VPD) pelo regime de competência, deverão ser efetuados os seguintes lançamentos contábeis: 

 

a) Para registro do valor pago superior ao valor da provisão (Valor pago menos o valor da 

provisão): 

D – 1.1.3.1.1.01.02.0166 – 13º Salário - Adiantamento 

C – 3.1.1.1.1.01.22.0008 –13º Salário, 

 
b) Mês(es) subsequente(s): O valor pago a maior que a provisão deve ser compensado nas 

liquidações subsequentes. No mês em que a provisão vier a ser superior ao valor dos 

pagamentos intermediários, deve ser efetuado o seguinte lançamento contábil: 

D – 3.1.1.1.1.01.22.0008 –13º Salário 

C – 1.1.3.1.1.01.02.0166 – 13º Salário – Adiantamento 
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2.2 – Férias 

2.2.1 – Lançamentos Contábeis Iniciais 
 

Conforme explicado no item 1.2, o primeiro lançamento relacionado à provisão de férias deve 

contemplar a totalidade do passivo de férias, considerando as férias já adquiridas e não gozadas, 

bem como as férias em aquisição.  

 
Os lançamentos contábeis iniciais podem ser realizados em Janeiro/2017, caso a entidade tenha 

condições. No entanto, conforme previsto no item 1.2, caso o sistema de folha de pagamento 

não esteja preparado para emitir relatório de férias e a entidade não tiver condições de apurar 

a provisão com base em estimativas confiáveis, o primeiro lançamento pode ser realizado até o 

final do exercício de 2017. 

 
Seguem abaixo os lançamentos contábeis manuais (SLIP) a serem efetuados no exercício de 
2017: 

 
a) Referente as férias adquiridas e em aquisição até 31/12/2016:  

D – 2.3.7.1.1.03.01.0369 – Ajustes Exercícios Anteriores 

C – 2.1.1.1.1.01.03.0181 – Provisão para Férias 

 
b) Referente as férias adquiridas e em aquisição do exercício de 2017:  

D – 3.1.1.1.1.01.23.0008 – Férias Civil RPPS, ou 

       D – 3.1.1.2.1.01.23.0008 – Férias Civil RGPS, ou 

D – 3.1.1.3.1.01.16.0008 –Férias Militar  

C – 2.1.1.1.1.01.03.0181 – Provisão para Férias 

 
2.2.2  - Lançamentos Contábeis Subsequentes 

 
Conforme explicado no item 1.2, após o reconhecimento inicial, efetuado de acordo com o item 

2.2.1, o valor do passivo deve ser ajustado acrescendo a provisão do mês de competência e 

subtraindo os valores das férias pagas. Ou seja, o valor do passivo pode ser aumentado, caso o 

valor da provisão for superior aos valores pagos, ou pode ser diminuído, caso o pagamento das 

férias no mês for superior à despesa de provisão originada na competência. Portanto, após o 

reconhecimento inicial, nos meses subsequentes deve ser efetuado um dos seguintes 

lançamentos contábeis manuais (SLIP): 
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a) Quando houver acréscimo no valor do Passivo (Despesa da competência superior aos 

valores pagos a título de férias):  

D – 3.1.1.1.1.01.23.0008 – Férias Civil RPPS, ou 

D – 3.1.1.2.1.01.23.0008 – Férias Civil RGPS, ou 

D – 3.1.1.3.1.01.16.0008 – Férias Militar 

C – 2.1.1.1.1.01.03.0181 – Provisão para Férias 

 
b) Quando houver decréscimo no valor do Passivo (Despesa da competência inferior aos 

valores pagos a título de férias):  

D – 2.1.1.1.1.01.03.0181 - Provisão para Férias 

C – 4.9.9.9.1.04.01.0181 – Baixa de Provisão para Férias 

 

 

 

 


