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Este Manual visa orientar os beneficiários sobre a Rescisão de uma
Transferência no Módulo de Transferências, por meio do Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.
Observa-se que:
Todos os campos com asterisco * são de preenchimento obrigatório.

1. Rescisão de Transferência não Paga ou Paga Parcialmente
Este item é utilizado para rescindir uma transferência paga parcialmente ou
quando não foi realizado nenhum pagamento para a transferência.
1.1. Funcionalidade Rescindir Transferência – “Em Rescisão”

Tela 01

Para listar a Transferência a ser rescindida, informar o número da Unidade
Gestora/Gestão, o número da TR e clicar no botão
(Tela 01). O sistema
listará a TR desejada, conforme demonstrado na tela a seguir:
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Tela 02

Após o sistema apresentar a tela preenchida com dados referentes à
Transferência a ser rescindida, conforme demonstrado na tela acima, preencher os
campos a seguir:
Termo Rescisão Transferência: nesse campo deve ser anexado o Termo de
Rescisão digitalizado, já com o parecer jurídico, em PDF;
Data Publicação: preencher com a data de publicação do extrato do
instrumento do Termo de Rescisão no Diário Oficial do Estado – DOE;
Número DOE: preencher com o número do Diário Oficial em que o extrato do
instrumento do Termo de Rescisão foi publicado;
Situação: escolher entre:
Em Rescisão: essa opção deve ser escolhida antes de fazer o estorno do
empenho e o cancelamento da associação da Nota de Descentralização de
Crédito - NDC. Quando escolhida essa opção, não é necessário o
preenchimento, neste momento, dos campos acima (Termo Rescisão
Transferência, Data Publicação e o Número DOE);
Rescindido: essa opção deve ser escolhida após serem realizados o estorno
do empenho e o cancelamento da associação da NDC.
Para o exemplo deste Manual, escolheremos a opção “Em Rescisão”, pois
faremos o estorno do empenho e o cancelamento da associação da NDC no próximo
item. Efetuados os preenchimentos dos campos o sistema retornará a tela a seguir:

Tela 03
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Clicar no botão
e o sistema trará a tela a seguir com a nova situação
“Em Rescisão” e com a mensagem “Operação realizada com sucesso”.

Tela 04

1.2. Próximos Passos:
Depois que a TR estiver na situação “Em Rescisão”, conforme verificado no
item anterior, devem ser executadas as duas funcionalidades a seguir:
Sequência
1
2
3

Funcionalidades
Empenhar Transferência/ Alteração - para suprimir (estornar) o
empenho ou parte do empenho;
Associar Nota Descentralização Crédito - para retirar a associação da
NDC ou parte dela;
Fazer o Termo de Rescisão da Transferência e publicá-lo.

1.3. Funcionalidade Rescindir Transferência – “Rescindido”

Tela 05
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O sistema apresenta a funcionalidade preenchida com dados referentes à
Transferência a ser rescindida, conforme demonstrado na tela anterior. Após,
preencher os campos abaixo:
Termo Rescisão Transferência: nesse campo deve ser anexado o Termo de
Rescisão da Transferência digitalizado, já com o parecer jurídico, em PDF;
Data Publicação: preencher com a data de publicação do extrato do
instrumento do Termo de Rescisão da Transferência no DOE;
Número DOE: preencher com o número do DOE no qual o extrato do
instrumento do Termo de Rescisão da Transferência foi publicado;
Situação: escolher entre:
Em Rescisão: essa opção deve ser escolhida no item 1.1 deste Manual.
Rescindido: essa opção deve ser escolhida após serem realizados o estorno
do empenho e o cancelamento da associação da NDC.
Para o exemplo deste Manual, escolheremos a opção “Rescindido”, pois já
realizamos o estorno do empenho e o cancelamento da associação da NDC no item
1.2 deste Manual.
Efetuados os preenchimentos dos campos o sistema retornará a tela a seguir
com a nova situação “Rescindido” e a mensagem “Operação realizada com
sucesso”.

Tela 06

Portanto, está concluída a rescisão da TR, ou seja, é dessa forma que uma
determinada TR que tinha parte dos recursos já pagos ou para a qual não houve
nenhum pagamento poderá ser rescindida caso o concedente desejar.
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