Procedimentos para indicação de Empenhos a serem inscritos em
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar

Pessoas autorizadas a elaborar as Relações de Notas de Empenho: Ordenador de Despesa e
substituto e o responsável indicado na tabela de UG pelo Ordenador.

Pessoas autorizadas a alterar a tabela de UG: Ordenador de Despesa, Gestor Financeiro e seus
respectivos substitutos.

Criação da Relação de Notas de Empenho (RN)
- Transação: >ATURNERP para a elaboração da lista e >CONRNERP para consulta das relações;
- Na inclusão de uma RN o usuário deverá selecionar os empenhos que farão parte da relação
e confirmar:

- A atualização de uma RN só é permitida quando esta lista estiver com a situação: PENDENTE
DE INDICACAO;
- Na atualização de uma RN o usuário poderá incluir ou excluir itens;
- A exclusão de uma RN só é permitida quando esta lista estiver com a situação: PENDENTE DE
INDICACAO;
- A exclusão de um item da RN só é permitida quando esta lista estiver com a situação:
PENDENTE DE INDICACAO.

- Na transação de consulta da RN (>CONRNERP) o usuário poderá visualizar a lista criada, a
situação em que ela se encontra e detalhá-la.
- Além disso, na transação >CONRNERP o usuário poderá navegar para transação REGINDRP,
por meio da PF6=REGINDRP, para efetuar o registro da lista.

Registro da Relação de Notas de Empenho (RN)
- Transação: >REGINDRP para o registro da lista e >CONINDRP para a consulta da situação das
listas;
- Para o registro o usuário deverá selecionar a RN a ser indicada à contabilização e acionar a
PF6=REG. e confirmar:

- A relação passará a ter a situação de AUTORIZADA PARA REGISTRO CONTABIL, o que significa
que no processo automático, que ocorrerá na noite do dia da indicação, essa relação será
contabilizada na conta 19.996.59.01.

- No dia seguinte a relação deverá passar para a situação de CONTABILIZADA e o saldo na
conta 19.996.59.01 deverá representar o saldo dos empenhos indicados nas Relações de Notas
de Empenho que foram indicadas para registro.

- Na transação de consulta indicação para inscrição em RP (>CONINDRP) o usuário poderá
visualizar a lista criada, a situação em que ela se encontra, detalhá-la e verificar os documentos
que foram gerados com a contabilização.

Estorno de uma lista já contabilizada
- Transação: >REGINDRP
- O usuário deverá posicionar o cursor na lista a ser solicitada o estorno e acionar a PF4=EST. e
confirme:

- a relação passará a ter o status de AUTORIZADA PARA REGISTRO CONTABIL - ESTORNO DE
RN, o que significa que no processo automático, que ocorrerá na noite do dia da indicação,
essa relação será estornada da conta 19.996.59.01.

- no dia seguinte a relação deverá voltar para o status de PENDENTE DE INDICAÇÃO e o saldo
na conta 19.996.59.01 deverá estar subtraído dos saldos dos empenhos indicados nas Relações
de Notas de Empenho que foram indicadas para o estorno.

Observações importantes:
- É muito importante o registro da indicação da RN, pois a inscrição dos Restos a Pagar Não
Processados a Liquidar terá como base esse registro;
- Os saldos dos empenhos + subitem que já foram indicados serão ajustados diariamente por
processo automático, com base no saldo da conta 29.241.01.01;

