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Nota 05 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar 
 
Em 31/12/2018, o IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes, possuía um saldo de R$ 2.390.151,07 
(Dois milhões, trezentos e noventa mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos) de Restos a 
Pagar Não Processados inscritos e considerando também os RPNP Reinscritos a liquidar bloqueados. 
No encerramento do exercício de 2017, a inscrição e reinscrição de Restos a Pagar Não Processados 
foi de R$ 3.784.738,66 (Três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais, 
e sessenta e seis centavos), apresentando um decréscimo de 36,85%, conforme demonstrado na ta-
bela 1, abaixo. 
 
Tabela 01 – Restos a Pagar Não Processados Inscritos e Reinscritos – Campus Inconfidentes  

 

Campus Inconfidentes (158305) 
RPNP 

(Inscritos + Reinscritos) 
RPNP 

(Inscritos + Reinscritos) 
AH (%) 

CONTAS 31/12/2018 31/12/2017 % 

53110.00.00: RPNP inscritos 
 

R$ 2.040.411,22 R$ 3.148.239,05 (35,19%) 

53120.00.00: Reinscrição de RPNP a Liqui-
dar Bloqueados 
 

R$ 349.739,85 R$ 636.499,61 (45,05%) 

TOTAL R$ 2.390.151,07 R$ 3.784.738,66 (36,85%) 

Fonte: SIAFI, 2018 e 2017. 

 
Do saldo apresentado na conta 53110.00.00 RPNP Inscritos, em 31/12/2018, R$ 2.040.411,22 (Dois 
milhões, quarenta mil, quatrocentos e onze reais, vinte e dois centavos) referem-se a empenhos emiti-
dos a partir de 2017. Na conta 53120.00.00 Reinscrição de RPNP a Liquidar Bloqueados, R$ 27.265,72 
(Vinte e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) referem-se a empenhos 
emitidos a partir de 2013, R$ 173.925,80 (Cento e setenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais 
e oitenta centavos) referem-se a empenhos emitidos a partir de 2014, R$ 133.708,39 (Cento e trinta e 
três mil, setecentos e oito reais e trinta e nove centavos) referem-se a empenhos emitidos a partir de 
2015, R$ 14.839,94 (Quatorze mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos) refe-
rem-se a empenhos emitidos a partir de 2016.  
 
Conforme disposto no artigo 67 do Decreto nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados refe-
rem-se às despesas que, embora empenhadas, não foram liquidadas até 31 de dezembro; enquanto 
que os Restos a Pagar Processados, dizem respeito às despesas que foram empenhadas e liquidadas 
até esta data, porém, pendentes de pagamento. 
 
Execução Orçamentária – Por Grupo de despesa 
 
A tabela 2 apresenta a execução por Grupo de despesa referente ao quarto trimestre de 2018. Os 
Investimentos apresentaram menor execução, 56,59%, e as Outras Despesas Correntes (ODC) 
84,08%. Até 31/12/2018, foram executados (liquidados) 78,22% do total das despesas inscritas (ODC 
e Investimentos) na rubrica de RPNP do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, excluindo-se os 
RPNP Cancelados. Por outro lado, quase todos dos Restos a Pagar Liquidados foram pagos. Das 
Outras Despesas Correntes, 99,55% do total de RPNP liquidados foi pago; dos Investimentos, 100% 
do total liquidado também foi pago. No conjunto dos grupos de despesas, o pagamento efetivado foi de 
99,62% do total liquidado (executado). 
 
Tabela 02 – Execução de Restos a Pagar Não Processados – Por grupo de despesa 

 

Grupo de 
despesa 

(1) (2) (3) = (1) – (2) (4) (5) 
(6) = (4) 

/ (3) 
(7) = (5) 

/ (4) 

RPNP Inscri-
tos 

+ Reinscritos 

RPNP 
Cancelados 

RPNP Inscri-
tos 
(-) 

Cancelados 

RPNP 
Liquidados** 

RPNP Pago % Exec % 
PAGO 

ODC 
 

1.881.963,44 21.799,48 1.860.163,96 1.564.101,49 1.557.040,17 84,08% 99,55% 

INVESTIMENTOS 508.187,63 4.123,36 504.064,27 285.254,39 285.254,39 56,59% 100% 
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TOTAL 2.390.151,07 25.922,84 2.364.228,23 1.849.355,88 1.842.294,56 78,22% 99,62% 

Fonte: SIAFI, 2018.  

** Os RPNP Liquidados correspondem à soma dos “RPNP Liquidados a Pagar” (631300000) com os “RPNP 

Pagos” (63140.00.00). 
 


