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COMUNICADO AMM Nº 27/2021 

Cancelamento do Restos a Pagar da União_2021 

 

DECRETO Nº 10.535, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

Altera o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que 

dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro 

Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente 

 

 

ASSUNTO: Bloqueio de Restos a Pagar da União-2021 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, por força do DECRETO Nº 

10.535/2020, que alterou o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro 

de 1986, que dispôs sobre a unificação dos recursos de caixa do 

Tesouro Nacional, irá efetuar bloqueio de Restos a Pagar da 

União até dia 30/06/2021. 

Trata-se de empenhos não processados/liquidados dos 

contratos de repasse celebrados no exercício de 2019 que serão 

bloqueados de forma automática pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). O bloqueio não é um cancelamento, mas sim um 

procedimento que suspende seus efeitos aguardando definição para 

uma possível reclassificação ou o seu cancelamento em 

definitivo. A STN ao bloquear os RP, os saldos serão mantidos em 

conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal - Siafi. (Dec. nº 93.872/86, 

art.68,§2º)      

O que define se é reclassificação ou cancelamento são as 

cláusulas suspensivas. A reclassificação ocorre a 

partir do momento do reconhecimento do passivo que é 

verificado se tem condição de eficácia, ou seja, se 
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o instrumento não tem cláusula suspensiva. Caso tenha a referida 

cláusula, a regra é aguardar a resolução dos motivos da 

suspensão até 31/12/2021 para só então reclassificar ou 

cancelar.  

O Município, diante do conhecimento do bloqueio do empenho, 

deve averiguar as reais possibilidades de resolver as condições 

que levaram às cláusulas suspensivas, apresentar resolução junto 

ao órgão concedente do recurso, para juntos solicitar 

desbloqueio dos empenhos correspondentes.   

Diante do empenho desbloqueado e reclassificado, o Município 

tem até 31/12/2022 para concretizar o objeto de convênios, 

contratos de repasse, termos de colaboração, termos de fomento 

ou instrumentos congêneres. 

Para melhor compreensão, segue um demonstrativo com 

condições e prazos definidos como regra para os Restos a 

Pagar(RP) no âmbito da União.  

DECRETO Nº 10.535, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 

Art. 68 

Restos a Pagar 

EMPENHO DA 

UNIÃO 
CONDIÇÃO 

AÇÃO DA 

UNIÃO 

AÇÃO DO 

MUNICÍPIO 
PRAZO 

Objeto em 

plena 

execução 

Sem 

cláusula 

suspensiva 

Não bloqueia  

Cumprir 

requisito 

estabelecidos

em contrato 

Prazo 

estabeleci

do em 

contrato 

Bloqueado 

Com 

cláusula 

suspensiva 

resolvida 

Reclassifica

ção  

Solicitar o 

desbloqueio 

do empenho 

Até 

31/12/2021 

Com 

cláusula 

suspensiva 

sem 

resolução 

cancelamento  
Até 

31/12/2021 
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Desbloquead

o 
Vigente 

Reclassifica

r 

Liquidar e 

pagar 

Cumprir os 

requisitos 

estabelecidos 

em contrato 

Até 

31/12/2022 

Fonte: Decreto nº 10.535/2020 e Decreto nº 93.872/86 

 

 

Não é objeto de medida de contingenciamento os Restos a Pagar 

não processados relativos às despesas destinadas à área da saúde 

e decorrentes de emendas impositivas. Vejamos:  

 

Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 

art.68,§ 3º ,I, II, II 

 
Não serão objeto de bloqueio os Restos a Pagar não 

processados relativos às despesas: (art.68,§ 3º ,I, II, II) 

I - do Ministério da Saúde;       

II- decorrentes de emendas individuais impositivas 

discriminadas com identificador de resultado primário 6, 

cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício 

financeiro de 2016; ou       

III - decorrentes de emendas de iniciativa de bancada de 

parlamentares de Estado ou do Distrito Federal impositivas 

discriminadas com identificador de resultado primário 7, 

cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício 

financeiro de 2020. 

 

As emendas impositivas federais são medidas que afetam uma 

parcela de dotações no Orçamento Público da União e são despesas 

decorrentes de programações incluídas ou acrescidas por emendas 

individuais e ou por emendas da bancada estadual as quais 

possuem Indicador Primário nºs 6(II) e 7(III), nos termos do 

disposto no art. 166, §9º e § 11, da Constituição Federal, 

respectivamente. 

  O cancelamento de Restos a Pagar do governo federal, caso 

o Município comprove a sua efetividade e reúne condições de 
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reclamar o pagamento, o mesmo poderá ser atendido à conta da 

dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, elemento 

nº 92.(art.69).  

A AMM, diante da complexidade do assunto, alerta os 

Municípios da importância de averiguar as condições em que se 

encontram os objetos de convênios, contratos de repasse, termos 

de colaboração, termos de fomento ou instrumentos congêneres, 

assim como as respectivas prestações de contas, para evitar 

possíveis bloqueios e ou cancelamentos causando danos às 

finanças municipais e consequentemente à sociedade.  

Atenciosamente,                           

    Cuiabá, 25 de junho de 2021. 

 

 

 

Neurilan Fraga 

Presidente AMM 
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