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 I - Cadastro das Notas de Empenho com saldo a liquidar 

1 – Mód. Exec. Orçamentária > Movimento > Anual > Inscrição e Canc. de Restos > Cadastro para Inscrição em Restos.  

 

2 - Aba Empenho - Nesta tela a unidade cadastrará as notas de empenho a serem inscritas em restos, podendo 

informar o número específico da nota ou pesquisar utilizando os filtros da tela.  
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3  - Na próxima figura observe que o campo Executor já vem marcado (e não deverá ser desmarcado). Desta forma, o 

relatório trará todas as NE’s com saldo a liquidar, inclusive as provenientes de reserva com transferência.  

Após a inserção dos dados e ‘clicar’ em pesquisar, o sistema demonstrará a relação das Notas de Empenho com saldo 

para que a unidade marque aquelas que possam ser inscritas em restos. 

 

 

4 - Informar os dados:  

 Prazo final da liquidação – 31/01/2017 (conforme Decreto de Encerramento nº 57.401, de 21/10/2016); 

 Motivo  - os motivos estarão previamente cadastrados no sistema, ‘clicar’ na lupa do campo ‘Motivo’ 

selecionar ‘código’ e consultar;  

 Justificativa do cadastro – preencher com justificativas detalhadas; 

ATENÇÃO: para fins de cumprimento dos artigos 4º e 5º do Decreto Municipal nº 57.401, de 21 de outubro de 

2016, não serão aceitas justificativas em pedidos de inscrição em restos a pagar que sejam genéricas e que 

possam servir indistintamente a qualquer empenho. Caso sejam apresentados pedidos de inscrição em restos 

a pagar baseados em justificativas genéricas, no entendimento da JOF,  os cadastros serão sumariamente 

indeferidos.   

 Selecionar as Notas de Empenho a serem inscritas em restos a pagar clicando na linha correspondente > 

Marcar/Desmarcar > Gravar. 

 Caso a seleção esteja incorreta, antes de gravar, clicar em cancelar.  
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 O sistema informará a quantidade de documentos e o valor total a ser cadastrado para insrição em restos a 

pagar. 

 

 ‘Clicando’ em OK o sistema confirmará o cadastro. 
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5 - Para que a unidade faça novos cadastros, é necessário limpar a tela e repetir os procedimentos do item 3. 
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6 - Repetindo os procedimentos, o sistema apresentará as NE’s que não foram cadastradas em ‘preto’ e em ‘cinza’ as 

NE’s que já foram cadastradas. 

 

 

Após efetuar todos os procedimentos, a unidade deverá emitir um relatório das Notas de Empenho que foram 

cadastradas, pois estas terão seu status alterado após os deferimentos ou indeferimentos. 

 

ATENÇÃO 

 

DEPOIS DE GRAVADO NÃO SERÁ POSSÍVEL O CANCELAMENTO OU A 

RETIFICAÇÃO DO CADASTRO 
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II – Relatórios 

1 - Execução Orçamentária > Relatórios > Restos a Pagar > Exceção de cancelamento de restos. 

 

O sistema apresentará nova tela na qual a unidade informará o exercício das Notas de Empenho que foram 

cadastradas. 

 

2 - O relatório das Notas de Empenho cadastradas deverá ser emitido logo após o cadastramento de todas as Notas 

de Empenho a serem inscritas, apenas para controle da unidade sem a necessidade de envio à Secretaria de Finanças. 
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Após o deferimento ou  indeferimento da Junta de Orçamento e Finanças – JOF, as unidades poderão emitir 

novamente o relatório, com novo status:  deferido, indeferido ou revogado (cancelamento de deferimento). 
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IMPORTANTE  

 

 Os saldos das notas de empenho que estiverem em situação deferida serão inscritos em restos; 

 Os saldos das notas de empenho que estiverem em situação indeferido ou revogado serão cancelados; 

 O relatório das Notas de Empenho cadastradas deverá ser emitido logo após o cadastramento de todas as 

Notas de Empenho a serem inscritas, apenas para controle da unidade sem a necessidade de envio  à 

Secretaria de Finanças. Quando começarem os deferimentos/indeferimentos pela Junta de Orçamento e 

Finanças – JOF, as informações do relatório serão alteradas da situação “Cadastrado” para “Deferido”, 

“Indeferido” ou “Revogado”; 

 Após a gravação do cadastro, o mesmo não poderá ser cancelado; desta forma, as unidades deverão ser 

diligentes no preenchimento correto deste cadastro; 

 Para fins de cumprimento dos artigos 4º e 5º do Decreto Municipal nº 57.401, de 21 de outubro de 2016, 

não serão aceitas justificativas em pedidos de inscrição em restos a pagar que sejam genéricas e que 

possam servir indistintamente a qualquer empenho. Caso sejam apresentados pedidos de inscrição em 

restos a pagar baseados em justificativas genéricas, no entendimento da JOF, os cadastros serão 

sumariamente indeferidos; 

 As unidades orçamentárias deverão atentar ao prazo determinado no Decreto de Encerramento para 

cadastro das NE’s objeto de inscrição em Restos a Pagar. As NE’s cadastradas fora do prazo serão 

indeferidas; 

 As unidades orçamentárias executoras são responsáveis pelo cadastramento das Notas de Empenho com 

saldo oriundas das notas de reserva com transferência; 

 Sugerimos que, antes de efetuarem os cadastros, a unidade orçamentária emita o relatório “Empenho 

Detalhado” analisando quais as Notas de Empenho com saldo deverão ser inscritas em restos; 

 Dúvidas relacionadas ao preenchimento do cadastro poderão ser enviadas a 

diseoequipe@prefeitura.sp.gov.br. 
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