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Palavra do Presidente

Os convênios entre a União e os Municí-
pios brasileiros sempre foram objeto de preocupa-
ção da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
pois em regra os valores repassados para sua execu-
ção são subestimados quando se trata de execução 
dos programas federais e burocratizados quando os 
recursos se destinam a investimentos, fazendo com 
que a execução das obras seja lenta e penosa para o 
gestor municipal.

Neste ano, o resultado destes convênios foi 
mais uma vez o descumprimento da obrigação por 
parte do governo e a inscrição em Restos a Pagar dos 
recursos que deveriam ter sido repassados no exer-
cício de 2010 e a sua dimensão é gigantesca, pois al-
cançou o volume de R$ 128 bilhões, dos quais R$ 28 
bilhões eram destinados aos Municípios brasileiros.

Com o Decreto no 7.418/2010 todos os 
restos a pagar não processados dos anos de 2007, 
2008 e 2009 foram validados até o dia 30/04/2011, 
excetuando-se os recursos destinados à Saúde e às 
obras do PAC. 

Esta prática colocou em alerta os gestores 
municipais, pois grande parte das obras relativas a 
estes empenhos estavam sendo executadas, embo-
ra ainda não realizadas as medições e a liquidação.

Após grande mobilização da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) juntamente com o 
conjunto dos prefeitos(as) brasileiros(as), o gover-
no federal no último dia 28/04 publicou o Decreto 
7.468/2011 que prorroga novamente os restos a pa-
gar não processados de 2007 e 2008 desde que a obra 
ou a mercadoria tenha sido entregue mesmo que 
parcialmente, ou começada até o dia 30/04/2011, e 
para os restos a pagar de 2009 desde que a obra ou a 
mercadoria seja entregue mesmo que parcialmente, 
ou começada até o dia 30/06/2011.

Em decorrência disto, determinamos à 
nossa área técnica que fosse produzida esta carti-
lha que pretende orientar os companheiros prefeitos 
sobre este tema tão complexo e que acarreta impac-
to negativo nas finanças municipais e futuramente 
no fechamento e prestação das contas de todos os 
gestores municipais.

Nossa expectativa é de que este trabalho 
possa ser usado positivamente na condução dos pro-
cedimentos a serem adotados.

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski 
Presidente da CNM
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introdução

Para compreender o que são os restos a 
pagar e como são originados, é preciso entender 
um pouco como funciona a execução do orçamen-
to público. Uma vez que uma despesa é incluída 
no orçamento, e o gestor público decide executá-
-la, ele precisa percorrer duas etapas fundamen-
tais antes do pagamento desta. 

Quais etapas são essas, anteriores 
ao pagamento? São o empenho e a liquidação 
da despesa.

A definição do que representa o empe-
nho e a liquidação, bem como a dos restos a pagar 
e suas categorias estão contidas na Lei no 4.320, 
de 1964, uma das mais antigas legislações brasi-
leiras, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm>
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Empenho

O empenho é o ato emanado da autori-
dade competente, geralmente posterior à realiza-
ção de uma licitação, que sinaliza genericamente 
que determinada despesa será executada. É, por-
tanto, uma espécie de promessa de execução.

Normalmente, esse ato se materializa 
em uma “nota de empenho”, um documento que 
indica o nome do credor, a especificação e a im-
portância da despesa, bem como a redução desta 
do saldo original da dotação orçamentária do pro-
grama e da ação na qual a despesa está inserida.

Digamos que o orçamento da União pre-
veja em sua dotação R$ 10.000.000 para uma ação 
na área de Saúde destinada à construção de uni-
dades de atendimento à população nos Municí-
pios do Estado de Minas Gerais. Uma vez que o 
Ministério da Saúde assina o convênio com deter-
minado Município para construir cinco unidades, 
cada uma orçada no valor de R$ 200.000, então é 
feito o empenho de R$ 1.000.000, e a dotação do 
projeto é reduzida para R$ 9.000.000.

Na prática, o empenho não cria obriga-
ção de pagamento, uma vez que é anterior à re-

alização efetiva da obra, mas dá início à relação 
contratual entre o Estado e seus fornecedores e 
prestadores de serviços ou, no caso dos convênios, 
com o Município que executa o serviço.
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liquidação

A liquidação da despesa, de acordo com 
o artigo 63 da Lei no 4.320/1964, “consiste na ve-
rificação do direito adquirido pelo credor tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito”. Ou seja, é o ato mediante 
o qual, aí sim, a autoridade competente assume a 
obrigação efetiva de pagamento.

Para proceder a liquidação, a lei exige que 
haja a verificação de realização prévia da despesa, 
mediante contrato, nota de empenho e, finalmen-
te, comprovante de entrega do material ou pres-
tação efetiva do serviço. No caso de obras muni-
cipais realizadas por convênio e financiadas com 
dinheiro do orçamento da União, a liquidação de-
pende geralmente da verificação por parte de um 
engenheiro do órgão fiscalizador.

Só depois de realizada a liquidação é que 
o ordenador de despesa pode autorizar o paga-
mento dela. Em geral, o pagamento não deve de-
morar muito depois de realizada a liquidação, mas, 
se o ano encerra antes que isso aconteça, aí há a 
inscrição em restos a pagar.
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Restos a pagar ou a realizar? 
Definições básicas

Os restos a pagar (sigla RAP) correspon-
dem às despesas que foram empenhadas e/ou li-
quidadas em um determinado ano, mas não che-
garam a ser pagas até o final dele. Existem dois 
tipos de restos a pagar. Quando a despesa é em-
penhada, liquidada e só falta ser paga, mas o ano 
termina antes que isso ocorra, então temos o resto 
a pagar processado, no qual “processado” é sinôni-
mo de “liquidado”. Este é o resto a pagar autêntico.

Quando a despesa é empenhada, e o ano 
termina antes que ela seja inclusive liquidada, en-
tão surge o resto a pagar não processado. Nesse 
caso, o termo mais apropriado a ser utilizado de-
veria ser “resto a realizar”, porque a despesa não 
foi liquidada ainda e, portanto, sequer pode ser 
paga. Em muitos casos, porém, a falta de liqui-
dação ocorre por simples omissão da autoridade 
competente em reconhecer que a mercadoria foi 
entregue ou o serviço concluído.

A rigor, situações em que uma despesa 
é empenhada e não é nem liquidada nem paga no 
mesmo ano, sendo inscrita em restos a pagar não 

processados, deveriam ser a exceção. Na prática, 
entretanto, tornou-se comum, especialmente na 
esfera federal.
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Qual o tamanho dos restos a pagar?

Os gráficos a seguir mostram como o vo-
lume de restos a pagar tem se agigantado na es-
fera federal, enquanto nos Estados e nos Municí-
pios eles crescem moderadamente. No início de 

2011, os restos a pagar da União somavam mais de 
R$ 128 bilhões, quase 10 vezes mais do que em 
2001, no início da LRF.

Ano União Estados Municípios

2001 15.013 17.645 9.347

2002 25.298 18.869 10.618

2003 18.090 18.902 11.886

2004 31.680 22.809 12.886

2005 21.642 24.164 11.040

2006 38.981 27.066 17.620

2007 43.930 25.504 18.609

2008 62.460 30.379 22.478

2009 94.575 44.117 19.529

2010 114.996 38.448 24.067

2011 128.692 n.d. n.d.

Evolução dos REstos a PagaR InscRItos no InícIo

dE cada ano, PoR EsfERa dE govERno (R$ mIlhõEs)

Fonte: STN/RREO-EOE-FINBRA
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Restos a pagar processados

Os restos a pagar (RAP) processados cor-
respondem, em resumo, a despesas que só faltam 
ser pagas – já foram empenhadas e liquidadas. 
Como a liquidação já foi feita no ano que passou, 
o pagamento pode e deve ser feito no curto pra-
zo, em janeiro ou fevereiro, mas muitas vezes isso 

não se concretiza, por falta de recursos em caixa 
ou por algum problema detectado no processo de 
liquidação – por exemplo, a verificação de que, na 
verdade, a mercadoria não foi efetivamente entre-
gue ou o serviço não foi executado como original-
mente atestado.

Evolução dos REstos a PagaR PRocEssados da unIão (R$ mIlhõEs)
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Restos a pagar não processados

Os restos a pagar (RAP) não processados 
são despesas que foram empenhadas, mas não fo-
ram liquidadas nem pagas no ano e são transferi-
das para o período seguinte. Nesses casos, por lei, 
a liquidação do resto a pagar deveria ocorrer no 
ano seguinte à sua inscrição, devendo ser cancela-
do ao final desse ano se isso não se efetivasse. Na 
esfera federal, entretanto, os RAP não processados 

têm sido reinscritos por um segundo ou terceiro 
ano por meio de decreto presidencial, contrarian-
do de certa forma o espírito da lei.

Por exemplo, no âmbito da União, exis-
tem restos a pagar não processados referentes a 
2007, ainda. São despesas empenhadas em 2007 
e que até hoje, passados os anos de 2008, 2009 e 
2010, não foram liquidadas.

Evolução dos REstos a PagaR não PRocEssados da unIão (R$ mIlhõEs)
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Prazo de validade dos restos a pagar: 
mais detalhes

 A Lei no 4.320/1964 é omissa em 
relação ao estabelecimento de prazo de validade 
da despesa inscrita em restos a pagar, mas o De-
creto no 93.872, de 1986, estabeleceu a seguinte 
regra:

Art. 68 – A inscrição de despesas como Res-

tos a Pagar será automática, no encerra-

mento do exercício financeiro de emissão 

da Nota de Empenho, desde que satisfaça 

às condições estabelecidas neste Decreto, 

e terá validade até 31 de dezembro do 

ano subseqüente (grifos nossos).

Em tese, portanto, os restos a pagar te-
riam validade de apenas um ano, não havendo dis-
tinção entre processados e não processados. Na 
prática, entretanto, os restos a pagar processados 
têm sido prorrogados automaticamente e os não 
processados, por decreto presidencial. Entende-
-se que, como a lei é omissa, o prazo estipulado 
pelo decreto de 1986 pode ser alterado por outro 
decreto a cada ano. 

Em 2008, para institucionalizar a dife-
renciação de tratamento entre restos a pagar pro-
cessados e não processados, o governo baixou o 
Decreto no 6.708/2008 alterando a redação do ar-
tigo 68 do Decreto de 1986:

Art. 68 – A inscrição de despesas como res-

tos a pagar será automática, no encerra-

mento do exercício financeiro de emissão 

da Nota de Empenho, desde que satisfaça 

às condições estabelecidas neste Decreto 

para empenho e liquidação da despesa.

Parágrafo único: A inscrição de restos a 

pagar relativa às despesas não proces-

sadas terá validade até 31 de dezem-

bro do ano subsequente (grifos nossos).
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Restos a pagar e emendas parlamentares

Para conciliar seu compromisso com 
o ajuste fiscal e com as bancadas do Congres-
so, o governo federal costuma adiar o empenho 
das emendas parlamentares para o final do ano. 
Como a maior parte das emendas se refere a pro-
jetos de investimento, que exigem tempo para 
execução, geralmente ocorre, nesses casos, a ins-
crição das despesas em restos a pagar não pro-

cessados. Quando o ano novo começa, alguns des-
ses projetos começam a ser efetivamente levados 
adiante, mas uma boa parte permanece engave-
tada e nunca sai do papel. No caso de convênios, 
muitos Municípios chegam a iniciar os projetos 
com recursos próprios com a expectativa de de-
pois receber a contrapartida federal, que nunca 
ocorre.

Restos a pagar e orçamento paralelo

Outra explicação para o aumento dos 
restos a pagar tem a ver com o rito orçamentário 
atual, que obedece ao princípio da anualidade. Se 
uma despesa autorizada no orçamento não é em-
penhada até o final do ano, então ela é automati-
camente cancelada e só pode ser executada se for 
reintroduzida no orçamento do ano seguinte, que 
muitas vezes demora para ser votado. Para fugir 
dessas restrições, é comum o governante empe-
nhar a despesa de qualquer forma em um deter-

minado ano para garantir que, no ano seguinte, 
ela possa ser executada independentemente de 
nova autorização legislativa. Com isso, na práti-
ca, cria-se um orçamento paralelo e já não se pode 
mais avaliar a execução orçamentária apenas pe-
las despesas inscritas na lei orçamentária anual. 
Por isso, cada vez mais, ganha relevância a neces-
sidade de detalhar nos relatórios oficiais a execu-
ção dos restos a pagar. 
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O que diz a lRF sobre os restos a pagar?

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
no seu artigo 42, veda ao governante de qualquer 
esfera da federação contrair obrigação de despe-
sa nos últimos oito meses de seu mandato se não 
houver recursos em caixa para seu pagamento. Na 
prática, essa proibição tem sido interpretada pelos 
tribunais de contas como uma limitação ao cres-
cimento dos restos a pagar e baseia-se na compa-
ração entre o estoque de restos a pagar existentes 
no final de cada governo e o volume de recursos 
disponível no caixa. Ou seja, um governante só 
pode transferir ao sucessor determinada quantia 
de restos a pagar se, ao mesmo tempo, deixar em 

caixa soma suficiente de recursos para cobrir sua 
futura quitação.

Outro ponto importante da LRF diz res-
peito ao efeito dos restos a pagar na contabilida-
de da dívida pública. Embora o conceito de dívida 
pública divulgado pelo Banco Central (Bacen) não 
considere no cálculo os restos a pagar, o conceito 
de dívida consolidada líquida limitado pela LRF 
depende sim dos restos a pagar, mas apenas os 
processados, que dizem respeito a despesas para 
as quais o direito de recebimento do credor já foi 
confirmado.
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Cancelamento de restos a pagar i

O governo federal já cancelou mais de 
R$ 100 bilhões de restos a pagar desde o início da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Naturalmente, a 
maior parte dos cancelamentos ocorre com RAP 

não processado, mas os processados também são 
cancelados, apesar de, teoricamente, se referirem 
a despesas já liquidadas. 

valoREs já cancElados PEla unIão dEsdE 2000 (R$ mIlhõEs)
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Cancelamento de restos a pagar ii

O cancelamento de restos a pagar pro-
cessados não é um procedimento normal, por-
que é feito sobre uma despesa já liquidada. E a 
liquidação, como vimos, representa o conjunto 
de procedimentos realizados pelo ordenador de 
despesas com o sentido de “verificar o direito ad-
quirido pelo credor”, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo cré-
dito. É, portanto, neste estágio da despesa que, 
de fato, se materializa a realização da despesa, 

sendo “o pagamento uma mera decorrência”.
Portanto, sendo a despesa liquidada e 

efetivamente considerada como já realizada, não 
haveria como encontrar razões normais plausí-
veis para se postular, após essa etapa, seu even-
tual cancelamento. O direito de recebimento da 
contraprestação pelo credor seria decorrência in-
contestável e inarredável, não havendo, a partir 
daí, nenhuma outra exigência legal a ser, por ele, 
preenchida.
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Restos a pagar e Direito de credor

Os restos a pagar processados consti-
tuem-se em forma de pagamento de obrigações 
relativas a exercícios anteriores sem a repetição 
de todas as formalidades dos estágios de execução 
da despesa. Nessa medida, seu cancelamento não 
desconstitui o direito do credor, pois permanece 
a obrigação de pagamento advinda do contrato 
feito entre as partes.

O art. 70 do Decreto no 93.872/1996 dis-
põe que a dívida correspondente à despesa inscri-
ta em restos a pagar (presumidamente processa-
dos) será reconhecida pela administração pública 
durante cinco anos:

Art. 70 – Prescreve em cinco anos a dívida 

passiva relativa aos Restos a pagar.

Observa-se, todavia, que o cancelamento 
da despesa inscrita em restos a pagar caracteriza 
a interrupção de sua prescrição (letra b, § 2o, art. 
22 do Decreto no 93.872/1986). E, de acordo com 
o Decreto-Lei no 4.597/1942, o prazo de vigência 
do direito do credor, neste caso, estender-se-ia por 
mais dois anos e meio.

Art. 22 – [...]

§ 2o Para os efeitos deste artigo, conside-

ra-se:

[...]

b) restos a pagar com prescrição interrom-

pida, a despesa cuja inscrição como restos 

a pagar tenha sido cancelada, mas ainda 

vigente o direito do credor;

Manual das finanças e do orçamento público 19
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Pagamento de restos a pagar 
cancelados: é possível?

Quando a inscrição de um resto a pagar 
for cancelada, ainda assim, a despesa pode ser 
paga utilizando-se de dotação orçamentária des-
tinada a despesas de exercícios anteriores (art. 69 
do Decreto no 93.872/1986):

Art. 69 – Após o cancelamento da inscri-

ção da despesa como restos a pagar, o pa-

gamento que vier a ser reclamado poderá 

ser atendido à conta de dotação destinada 

a despesas de exercícios anteriores.

Essa possibilidade também é explicitada 
no artigo 22 do Decreto no 93.872/1986:

Art. 22 – As despesas de exercícios encerra-

dos, para as quais o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio com saldo sufi-

ciente para atendê-las, que não se tenham 

processado na época própria, bem como os 

restos a pagar com prescrição interrompi-

da, e os compromissos reconhecidos após 

o encerramento do exercício corresponden-

te, poderão ser pagos à conta de dotação 

destinada a atender despesas de exercícios 

anteriores, respeitada a categoria econô-

mica própria.
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Os recentes decretos de prorrogação 
dos restos a pagar

No final do ano de 2010, o então pre-
sidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
publicou o decreto 7.418/2010, prorrogando os 
restos a pagar não processados dos anos de 2007, 
2008 e 2009 até o dia 30 de abril de 2011, excetu-
ando deste prazo derradeiro apenas os restos para 
a área de Saúde e para as obras do PAC.

Ou seja, inicialmente planejava-se can-
celar todos os restos a pagar que, até a data de 30 
de abril, não tivessem sido liquidadas, o que po-
deria superar a cifra de R$ 7 bilhões em obras e 
mercadorias já empenhadas pelo governo federal.

Em 28 de abril de 2011, entretanto, 
o governo federal baixou um novo decreto, o 

7.468/2011, prorrogando os restos a pagar não 
processados dos anos de 2007, 2008 e 2009 me-
diante algumas condições, quais sejam:

1. Os restos a pagar não processados 
dos anos de 2007 e 2008 serão pror-
rogados desde que uma parte da obra 
ou uma parcela da mercadoria tenha 
sido entregue ou realizada até o dia 
30/04/2011.

2. Os restos a pagar não processados 
do ano de 2009 serão prorrogados 
desde que uma parte da obra ou 
uma parcela da mercadoria tenha 
sido entregue ou realizada até o dia 
30/06/2011.
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interpretação dos decretos

A exigência de que parte da obra ou da 
mercadoria seja entregue até uma certa data para 
que os restos a pagar não processados não sejam 
cancelados equivale, na prática, a uma liquidação 
(mesmo que parcial). E, se a despesa é liquidada, 
automaticamente o resto a pagar não processado 
se transforma em resto a pagar processado, que 
não é passível de cancelamento, a menos que se 
verifique posteriormente que a liquidação não foi 
corretamente feita.

Então, a prorrogação prevista no novo 
decreto 7.468/2011 tem um caráter apenas formal 

e preventivo, no sentido de dar um tempo para os 
órgãos responsáveis pelas despesas de verificarem 
se o objeto das mesmas (obra ou mercadoria) já 
foi iniciado ou entregue parcialmente.

O problema é saber se a liquidação (ou 
processamento dos restos a pagar) dos convênios 
executados parcialmente até 30 de abril e 30 de 
junho será integral ou parcial. Ou seja, se ocor-
rerá uma liquidação antecipada ou não de todo 
valor empenhado, mesmo que a execução esteja 
apenas no início. Só assim elimina-se o risco de 
cancelamento. 
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Onde acessar as leis e decretos?

Decreto-Lei 4.597/1942
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del4597.htm
Acesso em: 29/04/2011

Lei 4.320/1964
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
Acesso em: 29/04/2011

Decreto 9.378/1986
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D93872.htm
Acesso em: 29/04/2011

Decreto 6.708/2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6708.htm
Acesso em: 29/04/2011

Decreto 7.418/2010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7418.htm
Acesso em: 29/04/2011

Decreto 7.468/2011
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7468.htm
Acesso em: 29/04/2011
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unIão

Ano Processados Não Processados
2001  1.865  13.148 
2002  3.202  22.096 
2003  3.589  14.501 
2004  7.925  23.755 
2005  4.337  17.305 
2006  4.847  34.134 
2007  5.236  38.694 
2008  7.030  55.430 
2009  26.925  67.650 
2010  22.907  92.089 
2011  25.404  103.288 

Estados

Ano Processados Não Processados
2001  13.161  4.483 
2002  10.800  8.069 
2003  12.268  6.634 
2004  15.273  7.536 
2005  16.839  7.325 
2006  18.248  8.818 
2007  20.025  5.479 
2008  21.877  8.502 
2009  31.079  13.038 
2010  25.015  13.432 

munIcíPIos

Ano Processados Não Processados
2001  7.760  1.587 
2002  7.989  2.629 
2003  8.059  3.826 
2004  9.059  3.828 
2005  8.578  2.463 
2006  10.746  6.874 
2007  11.793  6.816 
2008  13.413  9.065 
2009  10.580  8.949 
2010  13.381  10.686 Fo
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Evolução dos REstos a PagaR InscRItos 
no InícIo dE cada ano (R$ mIlhõEs)
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todas as dEsPEsas

Ano  Processados  Não Processados 

2000  -    682 

2001  -    2.679 

2002  959  5.719 

2003  656  6.969 

2004  340  17.615 

2005  420  4.307 

2006  896  12.134 

2007  357  8.340 

2008  895  6.483 

2009  7.613  8.662 

2010  1.402  13.434 

Total  13.538  87.024 

InvEstImEntos

Ano  Processados  Não Processados 

2000  -    45 

2001  -    160 

2002  129  1.030 

2003  390  1.743 

2004  96  82 

2005  129  432 

2006  252  650 

2007  190  522 

2008  186  877 

2009  282  2.414 

2010  152  2.353 

Total  1.806  10.308 

cancElamEnto dE REstos a PagaR 
na EsfERa fEdERal (R$ mIlhõEs)



26 O que são restos a pagar?

EstoquE dE REstos a PagaR InscRItos no InícIo dE 2011 na EsfERa
fEdERal, PoR natuREza dE dEsPEsa E modalIdadE dE aPlIcação (R$ mIlhõEs)

EstoquE dE REstos a PagaR InscRItos no InícIo dE 2011 na EsfERa
fEdERal, PoR gRuPo dE dEsPEsa E tIPo dE InscRIção (R$ mIlhõEs)

 Modalidade/Natureza  Pessoal  Correntes 
(ODC)  investimento  inversões 

Fin 
 Juros e 
Dívida 

 Transf.Estados  21  6.920  10.946  0  -   

 Transf.Municípios  -    5.945  21.883  -    -   

 Transf.Inst.Privadas  -    2.005  1.159  -    -   

 Transf.Exterior  -    97  23  -    -   

 Aplicações Diretas  863  21.053  6.740  3.951  82 

 Intraorçamentárias  871  21.767  16.135  6.117  1.107 

Total  1.754  57.788  56.886  10.068  1.189 

 Tipo/Natureza  Pessoal  Correntes 
(ODC)  investimento  inversões 

Fin 
 Juros e 
Dívida 

 RAP Processado  537  15.691  8.658  440  81 

 RAP Não Processado  1.346  42.301  48.349  10.191  1.108 

Total  1.883  57.991  57.007  10.631  1.189 
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EstoquE dE REstos a PagaR da unIão PaRa munIcíPIos,
dIscRImInados PoR óRgão dE oRIgEm (R$ mIlhõEs)

Órgão
Processados  Não Processados 

 Total 
Correntes investimentos Correntes investimentos

Presidência  0  0  8  13  22 
Planejamento  -    -    0  0  1 
Agricultura  6  211  7  618  842 
Ciência e Tecnologia  0  15  53  204  273 
Fazenda  -    -    2.954  -    2.954 
Educação  110  597  741  416  1.864 
Des. e Indústria/
Comércio  -    3  1  41  45 

Justiça  2  1  14  16  33 
Minas e Energia  -    -    211  -    211 
Previdência  50  -    -    -   
Saúde  99  2.896  1.063  2.250  6.309 
Trabalho  2  -    99  10  111 
Transportes  2  3  10  377  392 
Cultura  6  12  31  80  129 
Meio Ambiente  0  -    7  2  8 
Des. Agrário  -    4  10  406  420 
Esporte  0  2  77  1.159  1.238 
Defesa  -    -    -    237  237 
Integração Nacional  8  321  35  1.933  2.297 
Turismo  36  1  33  2.910  2.980 
Des. Social  89  134  101  129  453 
Cidades  0  247  74  6.619  6.940 
Pesca  -    -    4  16  21 
Total  412  4.446  5.534  17.437  27.778 
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total dos REstos a PagaR dos 
Estados dE 2009 (R$ mIlhõEs)

total dos REstos a PagaR dos 
munIcíPIos dE 2009 (R$ mIlhõEs)

UF
 Restos 
a Pagar 

Processados 

 Restos a 
Pagar Não 

Processados 
 Total 

AC  10  30  40 
AL  760  -    760 
AM  302  419  721 
AP  204  96  300 
BA  299  145  444 
CE  614  392  1.005 
DF  263  602  865 
ES  276  568  845 
GO  381  606  986 
MA  107  189  296 
MG  1.685  2.051  3.735 
MS  525  238  763 
MT  396  526  922 
PA  184  -    184 
PB  96  159  255 
PE  476  8  484 
PI  296  139  435 
PR  293  1.184  1.477 
RJ  4.849  409  5.258 
RN  236  125  362 
RO  98  568  666 
RR  116  -    116 
RS  2.762  599  3.360 
SC  91  218  309 
SE  26  24  50 
SP  9.474  4.080  13.554 
TO  196  59  255 

 25.015  13.432  38.448 

UF
 Restos 
a Pagar 

Processados 

 Restos a 
Pagar Não 

Processados 
 Total 

AC  48  5  54 
AL  182  136  318 
AM  157  135  292 
AP  46  26  72 
BA  857  319  1.176 
CE  608  327  935 
DF  -    -    -   
ES  232  286  518 
GO  528  81  609 
MA  464  199  663 
MG  1.742  1.005  2.747 
MS  98  129  226 
MT  277  200  477 
PA  358  105  463 
PB  321  22  343 
PE  645  383  1.028 
PI  114  97  211 
PR  492  567  1.059 
RJ  1.583  1.174  2.757 
RN  249  141  390 
RO  53  236  289 
RR  62  162  224 
RS  688  524  1.212 
SC  443  263  706 
SE  97  126  222 
SP  2.941  3.998  6.939 
TO  96  40  136 
BR  13.381  10.686  24.067 
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Decreto no 7.468, de 28 de abril de 2011 
Mantém a validade dos restos a pagar não processados inscritos nos 
exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que especifica, altera o pa-
rágrafo único do art. 68 do Decreto no 93,872, de 23 de dezembro de 
1986, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 
alínea a da constituição,

 
DECRETA: 

 
Art. 1o Permanecem válidos, após 30 de abril de 2011, os empenhos de restos a pagar não proces-
sados das despesas inscritas nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que atendam as se-
guintes condições: 

I - empenhos dos exercícios financeiros de 2007 e 2008 que se refiram às despesas transferidas ou 
descentralizadas pelos órgãos e entidades do Governo Federal aos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios com execução iniciada pelos entes até 30 de abril de 2011

II - empenhos dos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que se refiram às despesas execu-
tadas diretamente pelos órgãos e entidades do Governo Federal, com execução iniciada até 30 de 
abril de 2011; e

III - empenhos do exercício financeiro de 2009 que se refiram às despesas transferidas ou descen-
tralizadas pelos órgãos e entidades do Governo Federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
com execução a ser iniciada pelos entes até 30 de junho de 2011. 

Art. 2o - Nos casos de aquisição de bens, a execução iniciada da despesa será verificada pela quanti-
dade parcial entregue, atestada e aferida. 

Art. 3o - Nos casos da realização de serviços e obras, a execução iniciada da despesa será verificada 
pela realização parcial com medição correspondente atestada e aferida. 
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Art. 4o - Para fins de cumprimento do disposto neste Decreto, a Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda, observadas as condições e os prazos estabelecidos no art. 1o deste Decre-
to, realizará o bloqueio dos saldos dos restos a pagar não processados e não liquidados, em conta 
contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

Art. 5o - As unidades gestoras executoras responsáveis pelos empenhos bloqueados providenciarão 
os referidos desbloqueios que atendam ao disposto neste Decreto para serem utilizados, devendo 
a Secretaria do Tesouro Nacional providenciar o posterior cancelamento no SIAFI dos saldos que 
permanecerem bloqueados. 

Art. 6o - Os Ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República e os dirigentes 
de órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Fi-
nanceira, bem como os ordenadores de despesas poderão adotar medidas complementares visando 
ao desbloqueio dos empenhos das despesas inscritas em restos a pagar não processados que aten-
dam aos requisitos deste Decreto;

Art. 7o - À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, 
bem como responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as 
disposições nele contidas.

Art. 8o A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito de suas competências, 
poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 9o - Parágrafo único do art. 68 do Decreto no 93,872, de 23 de dezembro de 1986, passa a vi-
gorar com a seguinte redação: 

“Parágrafo único. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados pos-
teriormente terão validade até 31 de dezembro do ano subseqüente de sua inscrição.” (NR) 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

 
Brasília, 28 de abril de 2011; 190o da Independência e 123o da República.

 
DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Miriam Belchior





32 O que são restos a pagar?

SCRS 505, Bloco C Lote 01 - 3o andar
Brasília/DF •  CEP 70.350-530

Tel.: (61) 2101-6000  •  Fax: (61) 2101-6008

www.cnm.org.br

th
em

az


