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NOTA TÉCNICA DE PROCEDIMENTO CONTÁBIL N° 007/2016  

 

Florianópolis, 26 de julho de 2016. 

 

Assunto: Cancelamento de Despesa Liquidada 

Considerando que os cancelamentos de despesas liquidadas vêm sendo objeto 
de recomendações e ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC) na 
apreciação das contas do Governador do Estado dos últimos exercícios e; 

Tendo em vista que, conforme análise realizada por esta Diretoria verificou-se 
que, na maioria dos casos, não se trata de cancelamento efetivo de despesa liquidada 
ou de infração à legislação, mas de correção de lançamentos indevidos após a 
despesa passar pelo estágio da liquidação, apresenta-se esta Nota Técnica com o 
objetivo de orientar sobre os procedimentos a serem adotados quando do 
cancelamento da liquidação da despesa.  

 

1. DA ANÁLISE DO TCE 

Segundo o TCE-SC, a discussão do cancelamento de despesas liquidadas 
remete aos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, dispostos a seguir: 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua 
regular liquidação.  
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito.  
§ 1°. Essa verificação tem por fim apurar:  
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;  
II – a importância exata a pagar;  
III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.  
§ 2°. A liquidação da despesa, por fornecimentos fe itos ou serviços prestados, 
terá por base:  
I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;  
II – a nota de empenho;  
III – os comprovantes da entrega do material ou da prestação de serviços. 

 Analisando estes dispositivos, ressalta o TCE-SC:  

(...) a despesa, quando liquidada, configura, inevitavelmente, a efetiva prestação 
do serviço ou entrega da mercadoria, devidamente certificada pelo Estado e, 
portanto, restando-lhe apenas o devido pagamento ao credor. 
Neste contexto, o cancelamento de uma despesa liquidada, porquanto possa 
ocorrer, consiste em ato extraordinário, e, como tal, deve estar devidamente 
justificado. 
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Em 2015, o TCE-SC apontou que o cancelamento de despesas liquidadas 
chegou ao montante de R$ 1,43 bilhão, de acordo com a movimentação de estorno da 
conta contábil (6.2.2.9.2.01.03), que registra os empenhos liquidados.  

Ressalta-se, porém, que os registros contábeis a débito na conta de Empenhos 
Liquidados, na maioria dos casos, não se referem a efetivos cancelamentos de 
despesas liquidadas, mas sim de correção de lançamentos indevidos após a despesa 
passar pelo estágio da liquidação, tais como: incorreção de fonte de recursos do 
empenho, de elemento de despesa, de histórico, devolução de recursos financeiros, 
entre outros.  

Com o intuito de esclarecer ao TCE-SC sobre os motivos que levaram ao 
cancelamento de despesas liquidadas, esta Diretoria, por meio da Gerência de 
Contabilidade Centralizada (GECOC), procedeu à análise das funcionalidades do 
SIGEF que foram utilizadas para efetuar este registro, bem como analisou 
minuciosamente os elementos de despesa relacionados as fontes de recursos e os 
históricos das operações, incluindo no Balanço Geral de 2015 um tópico para tratar do 
tema. 

Baseado nas informações enviadas, o TCE-SC posicionou-se da seguinte 
forma: 

A Gerência de Contabilidade Centralizada da Secretaria de Estado da Fazenda 
disponibilizou as informações que resultaram na tabela acima. Entretanto na 
análise dos dados apresentados não foi possível identificar os cancelamentos 
conforme informado pelo Balanço, com exceção da Folha de Pagamento. Sendo 
assim, com a exclusão dos cancelamentos de despesas liquidadas relativo a 
folha, podemos considerar para o ano de 2015 o valor de R$ 550.354.283,76, 
como cancelamento de despesas liquidadas, ou seja, despesas não poderiam 
ser canceladas, posto que líquidas e certas. Caso o cancelamento das 
despesas liquidadas não tivesse ocorrido, o Estado teria um déficit 
orçamentário de R$ 788,21 milhões no resultado do e xercício.  
Reflexo desse cancelamento indevido pode ser observado ao examinarmos as 
despesas de exercícios anteriores (elemento 92) que vem sendo empenhadas a 
cada exercício, já demonstradas no item 3.1.1 Resultado Orçamentário.  
As deficiências neste controle e sua prática rotine ira prejudicam a 
confiabilidade dos resultados apresentados – orçame ntário, financeiro e 
patrimonial – haja vista que a prática de cancelar despesas no sentido de 
suprimir possíveis dificuldades tem sido fato recor rente na administração 
pública em geral, pelo qual a adoção generalizada d este procedimento 
deixa dúvidas, tanto em relação ao controle da admi nistração sobre tais 
situações, bem como aos resultados oficialmente apr esentados. 

A ressalva do TCE-SC refere-se, principalmente, à dificuldade de separar o que 
configura correção de informações nas despesas liquidadas do cancelamento da 
despesa liquidada propriamente dito, tendo em vista que a sistemática contábil atual 
para ambas as situações é a mesma, ou seja, não existe diferença entre o registro 
contábil de um estorno de despesa feito para correção de informações e um estorno 
efetivo de despesa. 

Observando esta dificuldade, em 2016, a Diretoria de Contabilidade Geral – 
DCOG, para melhorar a qualidade das informações relativas às situações de estornos 
de despesas liquidadas, implementou alterações na funcionalidade “Liquidar Despesa 
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Certificada” do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), para 
permitir a efetiva distinção dos cancelamentos de despesas liquidadas das retificações 
de informações efetuadas na liquidação, e também solicitou a criação do novo 
“Relatório Cancelamento Despesa Liquidada”, permitindo um monitoramento dos 
motivos dos cancelamentos e, caso seja necessário, a adoção de providências para a 
melhoria das informações nos históricos. 

 

3. DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO SIGEF 

Como dito, a fim de melhorar a qualidade das informações relativas às 
situações de cancelamentos de despesas liquidadas, foi promovida alteração no 
SIGEF, na funcionalidade “Liquidar Despesa Certificada”, disponibilizando o botão 
“RETIFICAR” para ser utilizado no caso de correção de dados informados no 
documento de liquidação, como por exemplo, retenção , valor  e o botão 
“CANCELAR” para o cancelamento de despesa liquidada , onde os motivos dos 
cancelamentos são cadastrados no SIGEF.  

No caso de retificações, o sistema gera automaticamente, no mesmo momento, 
o estorno da liquidação incorreta, inclusive com o estorno de todas as retenções 
associadas e a geração da nova liquidação com suas novas retenções. Assim, quando 
ocorre retificação de liquidação é gerado dois números de nota de lançamento (NL): 
uma NL referente ao estorno e outra NL referente à nova liquidação. 

No caso de cancelamentos, além do motivo cadastrado no SIGEF, ainda tem-
se o campo “Observação Cancelamento”,  onde o usuário descreve de forma mais 
detalhada o motivo do cancelamento da despesa liqui dada.  

Em ambos os casos ocorre o estorno da conta contábil 6.2.2.9.2.01.03 – 
Empenhos Liquidados.  

Assim, para evidenciar o que é executado pelo botão RETIFICAR ou 
CANCELAR foram criados os relatórios para cada situação: “Relatório Retificar 
Despesa Liquidada” e “Relatório Cancelamento Despesa Liquidada”, no módulo 
execução financeira. 

 

3.1 – Relatório Retificar Despesa Liquidada 

O Relatório Retificar Despesa Liquidada demonstra as liquidações retificadas 
apresentando como informações: a NE original; NL original; NL cancelamento; data 
cancelamento; natureza despesa; fonte recurso; valor cancelamento; NL retificada; 
valor retificado; credor; descrição e a transação. 

Este relatório não se refere ao cancelamento de despesa liquidada, mas sim de 
correção de lançamento indevido, sendo que a NL original é estornada e gerada uma 
nova NL retificada. 
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3.2 – Relatório Cancelamento Despesa Liquidada 

O Relatório Cancelamento Despesa Liquidada informa as liquidações 
canceladas e o motivo que gerou o cancelamento. Assim, o relatório apresenta as 
seguintes informações: a NE original; NL original; NL cancelamento; data 
cancelamento; natureza despesa; fonte recurso; valor cancelamento; motivo 
cancelamento; descrição e a transação. 

A coluna descrição do relatório informa mais detalhadamente o motivo do 
cancelamento, onde o usuário, no momento do cancelamento, preenche esta 
informação. 

 

 

O campo “TRANSAÇÃO” identifica qual a funcionalidade foi utilizada para 
efetuar o cancelamento de despesa liquidada:  
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a) Folha – os estornos são gerados de forma centralizada;  

b) Liquidar Despesa Certificada - realizada pelo usuário do órgão; 

c) Liquidar Itens Arquivos Prestadores - realizada pelo usuário do órgão; 

d) Liquidar Parcela Transferência - realizada pelo usuário do órgão. 

 

4. ORIENTAÇÕES 

Com o intuito de demonstrar corretamente a informação nos relatórios, 
principalmente no relatório “Cancelamento Despesa Liquidada”, o usuário precisa 
utilizar as opções disponíveis no SIGEF de maneira correta, a fim de não 
distorcer a informação, ou seja, efetuar um cancela mento de despesa liquidada 
quando na realidade trata-se de correção de informa ção.  

Assim, segue orientação sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
usuários quando da liquidação da despesa:  

 

4.1 – Preenchimento do campo “Observação” 

O preenchimento deste campo é muito importante, poi s identifica o que o 
usuário está realizando. No caso de cancelamento es te campo se torna mais 
relevante, pois a informa sobre a motivação do canc elamento. 

 

4.2 – Correção do campo “Observação” 

Para corrigir o campo “observação” de uma NL, por exemplo, o usuário deve 
utilizar a funcionalidade “ALTERAR OBSERVAÇÃO DOCUMENTO” no módulo 
execução financeira. Tal funcionalidade permite corrigir informações no sistema sem a 
necessidade de se proceder ao cancelamento da despesa liquidada. 

 

4.3 – Correção de Retenção efetuada na liquidação 

Para esta situação, o usuário tem a opção de encaminhar e-mail à Gerência 
Financeira do Tesouro (GEFTE) solicitando a correção de uma retenção, na qual a 
GEFTE irá utilizar a funcionalidade “RETIFICAR DADOS RETENÇÃO” ou o usuário 
pode corrigir a retenção através do botão “RETIFICAR” da funcionalidade “Liquidar 
despesa Certificada”.  

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL  

 

Centro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600                                       
Saco Grande II - Florianópolis - SC 
Fones: (48) 3665-2770  
E-mail: gecoc@sefaz.sc.gov.br 
         

6 

 

4.4 – Correção de Outros Dados efetuados na liquida ção 

Para correção de informações como: valor, certificação da despesa e retenção, 
o usuário deve utilizar o botão “RETIFICAR” da funcionalidade “Liquidar Despesa 
Certificada”. 

 

4.5 – Cancelamento de Despesa Liquidada 

O cancelamento de despesa liquidada ocorre através do botão “CANCELAR” 
da funcionalidade “Liquidar Despesa Certificada” onde é utilizado para os seguintes 
casos: ao liquidar a despesa informou a nota de empenho indevida; erro na fonte de 
recurso; natureza da despesa incorreta; etc...  

Ao cancelar, o sistema solicitará a informação do motivo do cancelamento 
(cadastrado no SIGEF), além do preenchimento do campo “Observação 
Cancelamento” que compõe o "Relatório Cancelamento Despesa Liquidada". 

Ressalta-se a importância do preenchimento do campo  “Observação 
Cancelamento” de forma detalhada, a fim de evitar e ventuais questionamentos 
pelo órgão de controle. 

 

4.6 – Análise do relatório “Cancelamento de Despesa  Liquidada” 

Por fim, solicita-se aos contadores dos órgãos e entidades do Estado para que 
gerem mensalmente o relatório “Cancelamento Despesa Liquidada” com a opção de 
filtro: transação=Liquidar Despesa Certificada e façam a análise do relatório, 
observando os seguintes pontos: 

a) O cancelamento da liquidação foi utilizado indevidamente, quando o correto 
seria a retificação da informação; 

b) O motivo do cancelamento foi escolhido indevidamente; 

c) O campo “Observação Cancelamento” não está sendo preenchido 
corretamente, ou seja, não está relatando o motivo do cancelamento. 

Caso seja verificado algum item acima, o gestor financeiro ou o responsável 
pela liquidação da despesa deve ser orientado, conforme esta Nota Técnica.  

 

 

Cintia Fronza Rodrigues 
Contadora da Fazenda Estadual 

                 CRCSC nº 21.800/O-3 

Andréa Terezinha Vitali 
Gerente de Contabilidade Centralizada 

Contadora CRCSC nº 25.017/O-5 
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De acordo. Disponibilizar esta Nota Técnica no site da Secretaria de Estado da 
Fazenda e dar ciência, por correio eletrônico, a todos os órgãos e entidades do Estado, 
integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

 
 
 

Graziela Luiza Meincheim 
Diretora de Contabilidade Geral 

Contadora CRCSC nº 25.039/O-2 


