
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

BASE DE CONHECIMENTO 

RECONHECIMENTO DE PASSIVO 

QUE ATIVIDADE É? 

Solicitação de reconhecimento de passivo (quando acontece uma despesa sem empenho prévio - exercício atual ou anterior). 

QUEM FAZ? 

Coordenação de Finanças e Contabilidade (CFC) da Pró-reitoria Administrativa (PRA). 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

A unidade solicitante deverá abrir processo do tipo "Orçamento e Finanças: Reconhecimento de Passivo", preencher o formulário "PRA Reconhecimento 

de Passivo (Rec. de Dívida)", incluir o comprovante fiscal da despesa em PDF (Notas Fiscais, Recibos, Fotos, Parecer técnico, etc.). Se houve cálculo da 

estimativa do valor contábil da dívida, deve-se anexar a memória de cálculo. O formulário de solicitação de reconhecimento de passivo deve ser assinado 

pelo (a) servidor (a) que deu causa à despesa e Diretor (a) da Unidade que deverá também dar o ateste, incluindo o documento "PRA Ateste de Materiais" 

ou "PRA Ateste de Serviço”. Após o ateste, o processo deverá ser enviado à PRA para análise do Pró-reitor Administrativo. Caso o Pró-reitor não 

reconheça a dívida, devolverá à Unidade, caso reconheça, encaminhará para a Coordenação de Finanças e Contabilidade (CFC). A CFC fará lançamentos 

de patrimônio (PA) no SIAFI e incluirá o PDF deste lançamento no processo SEI. Se for pessoa física a CFC irá emitir o empenho, realizar a liquidação da 

despesa e efetuar o pagamento. Se for pessoa jurídica encaminhará para o Núcleo de Materiais (NUMAT), que irá emitir o empenho, inserir o mesmo em 

arquivo formato.PDF no processo SEI e encaminhar para a CFC. A CFC liquidará a despesa e efetuará o pagamento. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

Apresentação de documentação comprobatória da despesa e autorização do Pró-Reitor. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Formulário de solicitação (No SEI, em “Gerar Documento”, escolha a opção “PRA Reconhecimento de Dívida”).  



Formulário de ateste (No SEI, em “Gerar Documento”, escolha a opção "PRA Ateste de Materiais" ou "PRA Ateste de Serviço"). 

QUAL É A BASE LEGAL? 

Art. 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

Portaria UFPel Nº 1464/2013 

Portaria UFPel Nº 0080/2015 

Macrofunção nº 021140 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Lei Complementar nº 101/ 2000 

Resolução nº 750/93 CFC 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://reitoria.ufpel.edu.br/portarias/arquivos/1464_2013.pdf
http://reitoria.ufpel.edu.br/portarias/arquivos/0080_2015.pdf
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/pdf/020000/021100/021140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_750.doc
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf


 

 


