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Autor: Marilane Stock Schenkel Criada em: 18/08/2020 
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Assunto: Cadastrar e Contabilizar corretamente as Parcerias Público Privadas – PPP, e realizar 
a emissão do “Anexo 13 - Dem. Parcerias Público Privadas” para o Estado de SC. 
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1. Objetivo 

 Esta nota técnica tem o objetivo de orientar o usuário a cadastrar e contabilizar 

corretamente as Parcerias Público Privadas – PPP firmadas entre o Município e seus parceiros, 

possibilitando a correta emissão do “Anexo 13 - Dem. Parcerias Público Privadas”. 

2. Cadastro das Parcerias Público Privadas – PPP 

 Para realizar o cadastro da parceria, deve-se acessar a rotina “Contabilidade >> Gestão 

Patrimonial e Contábil >> Gerenciador Patrimonial >> Parceria Público Privada”. O sistema irá abrir 

a seguinte tela: 

 

Figura 01 

 É possível configurar diversas informações para a tela de consulta na ação “Configurar 

formatação da consulta” (vide figura 01). São elas: 

 

Figura 02 
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 A tela de consulta dispõe das ações “Incluir Parceria Público Privada”, “Alterar”, “Excluir”, 

“Visualizar”, “Movimentação”, “Anexos” e “Empenhos Relacionados”. 

2.1 Ação Incluir Parceria Público Privada 

 Nesta ação deve-se cadastrar a parceria. A tela possui as etapas “Dados Gerais”, “Contas” 

e “Parcela”. Ao clicar na ação “Incluir” o sistema irá abrir a seguinte tela: 

 

Figura 03 

 Devem ser preenchidos todos os campos. Os campos obrigatórios apresentam-se na cor 

vermelha. Alguns campos desta etapa serão fundamentais para a correta emissão do “Anexo 13 - 

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas da LRF”. 

Observação: quando se tratar de parceria “A contratar”, os campos de “Contrato” e “Texto Jurídico” não 
precisam ser preenchidos. 

 Na etapa “Contas”, devem ser preenchidas as contas para que o sistema realize os 

lançamentos contábeis necessários para controle das movimentações de PPP. Ao acessar essa 

etapa, o sistema irá abrir a seguinte tela: 

 

Figura 04 
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 O sistema irá filtrar os grupos de contas possíveis de serem informados de acordo com 

roteiro descrito no manual da STN. Após o preenchimento das contas, deve-se passar para a etapa 

“Parcelas”, que irá abrir a seguinte tela: 

 

Figura 05 

 Nesta etapa deve-se informar as parcelas, e caso elas sejam fixas, basta informar o 

número de parcelas e clicar em “Gerar Parcelas”. O sistema irá calcular as parcelas 

automaticamente. 

2.2 Ação Alterar 

 Nessa ação será permitido alterar os dados do cadastro da PPP. Ao selecionar um registro 

e clicar na ação, o sistema irá abrir a tela de cadastro permitindo realizar as alterações. 
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Figura 06 

2.3 Ação Excluir 

 Esta ação permite excluir uma parceria cadastrada, desde que ela não possua 

movimentações. 

 

Figura 07 

2.4 Ação Visualizar 

 Esta ação permite visualizar o cadastro da parceria selecionada. 

2.5 Ação Movimentação 

 Ao clicar nesta ação, o sistema irá abrir a seguinte tela: 
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Figura 08 

 Nesta ação deve-se cadastrar o contrato da PPP e registrar a obrigação. Isso será feito 

clicando-se na ação “Incluir”. Ao clicar nesta ação o sistema abre a seguinte tela: 

 

Figura 09 

 É possível realizar duas movimentações “Assinatura do Contrato” e “Registro da 

Obrigação” (vide figura 09). O sistema irá utilizar as contas previamente cadastradas, com exceção 

da conta de débito que deve ser informada pelo usuário. 

 Na movimentação ainda será possível “Alterar”, “Visualizar”, “Gerenciar Estorno”, 

“Excluir” ou verificar os “Lançamentos Contábeis”. 

2.6 Ação Anexos 

 Nesta ação será possível incluir anexos que se referem à parceria. 
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2.7 Ação Empenhos Relacionados 

 Nesta ação será possível consultar os empenhos que já foram emitidos para pagamento 

ao parceiro da PPP cadastrada. 

3. Empenho de Despesa da Parceria Público Privada 

 Para realizar o empenhamento da despesa para PPP, conforme orientado pela STN - 

Secretaria do Tesouro Nacional, deve-se utilizar a modalidade “67 - Execução de Contrato de 

Parceria Público Privada - PPP”. 

 Quando na emissão do empenho for utilizada essa modalidade de aplicação, o sistema irá 

habilitar na emissão do empenho, na etapa “Informações Complementares” o agrupador 

“Parceria Público Privada”, conforme figura 10. 

 

Figura 10 
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 Neste campo deve-se relacionar a Parceria Público Privada a que o empenho se refere.  

Observação: como temos casos de contratos de cessão na parceria, não está sendo validado que o credor 
do empenho seja o mesmo credor cadastrado na parceria. 

 Para os lançamentos contábeis de empenho, o sistema utilizará a conta de passivo P 

informada no cadastro da parceria. Após isso, o sistema irá incluir o empenho e ele passará a ser 

relacionado a Parceria no cadastro de Parcerias. 

4. Liquidação do Empenho de Parceria 

 Após o empenho, deve-se proceder com a liquidação. Na liquidação o sistema deixa o 

valor na conta “executada” conforme lançamentos abaixo: 

 

Figura 11 

5. Pagamento do Empenho de PPP 

 Após liquidado o empenho, o mesmo pode ser pago normalmente. 

6. Emissão do Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 

 Para emissão do “Anexo 13 – Dem. Parcerias Público Privadas”, deve-se acessar a rotina 

“Prestação de Contas >> Lei de Resp. Fiscal >> Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF >> Grupo 

Execução Orçamentária >> Anexo 13 - Dem. Parcerias Público Privadas”. 

 Para esse anexo, será necessário que seja realizado o cadastro das Parcerias conforme 

item 2 deste documento.  

 Os valores do anexo são calculados conforme abaixo: 

6.1 Quadro DESPESAS DE PPP (Contratadas e A Contratar) 

 Relatório gera dinamicamente uma linha para cada PPP cadastrada na rotina “Gestão 

Patrimonial e Contábil >> Gerenciador Patrimonial >> Parceria Pública e Privada”. Será separado 

entre contratadas e a contratar conforme campo “Situação” do cadastro de Parcerias. 

• Coluna Exercício Anterior: irá demonstrar a mesma regra da coluna “EXERCÍCIO 

CORRENTE”, porém para o ano anterior. 
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• Coluna Exercício Corrente: busca o saldo previsto para o ano conforme as parcelas 

informadas no cadastro de Parcerias. Nessa coluna o sistema irá trazer a soma das 

parcelas até a data de emissão do relatório. 

Observação:  se o período contiver o mês de dezembro (6º bimestre, 2º semestre, dezembro...), o relatório 
demonstra nessa coluna, o valor empenhado do ano para a parceria. 

• Colunas anos sequentes (2021,2022,2023, etc): o sistema irá gerar o valor das parcelas 

para o respectivo ano. 

6.2 Linha Receita Corrente Líquida (RCL) (IV) 

• Coluna Exercício Anterior: demonstra o valor da RCL até 31/12 do exercício anterior. 

• Coluna EXERCÍCIO CORRENTE: demonstra o valor da RCL até o período de emissão do 

relatório. 

• Coluna 2021, 2022, 2023...: aplica um percentual na RCL do período de emissão, esse 

percentual é cadastrado em “Planejamento e Orçamento >> Cadastros Gerais >> Índices 

e Valores para relatórios >> Incluir Índices/Valores para Relatórios”. Ao acessar a rotina o 

sistema irá abrir a seguinte tela: 

 

Figura 12 

 Deve-se selecionar a opção “Fator de Crescimento do PIB”. O sistema irá pegar esse índice 

e realizar o cálculo sobre a RCL para os próximos nove anos. 
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Figura 13 

Observação: o sistema irá calcular o Fator de crescimento sempre sobre o valor de RCL anterior, ou seja, 
se estamos no ano de 2020 e o valor da RCL for de R$ 20.000,00, para 2021 será de 20.000,00 + 2,1565% 
= R$ 20.431,30. Para 2022, o sistema pega o valor de R$ 20.431,30 + 2,1565% = R$ 20.871,90 e assim 
sucessivamente. 
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