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Manual de Instruções 
Alterações no Cadastro de Empenhos Decorrentes da Versão SIGFIS - 2017 

Atenção: Os dados informados no cadastro de empenho serão obrigatórios a partir do 

mês de novembro/2017.  
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1. ALTERAÇÕES NO CADASTRO DE EMPENHO 

A edição do Manual Módulo Captura SIGFIS 2017 e consequentemente do Layout 2017 

para importação dos Informes Mensais ao SIGFIS, realizada pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, trouxe significativas alterações para o cadastro de 

Empenhos do SIGFIS, obrigando a SAPITUR realizar modificações no procedimento de 

cadastro das notas de empenho constante do sistema de Contabilidade, através de 

importantes alterações na tela de cadastro de empenhos que reformularam o 

tratamento de algumas informações na tela de empenho. 

 

_ O Manual do  Módulo Captura nos diz: 

 

“Alerta! Todos os empenhos devem, necessariamente, ter algum contrato, convênio 

ou termo de parceria vinculado a ele ou a justificativa correspondente. Todavia, 

devido às peculiaridades da despesa, pela sua classificação – conforme Portaria 

Interministerial nº 163/2001 – alguns empenhos estarão dispensados 

automaticamente da vinculação ao contrato.” 

 

“Atenção! Frise-se que a falta da associação ou justificativa configurará fator 

impeditivo para o envio da base de dados da competência referente.” 

 

“Novo! Todo empenho também deverá estar vinculado a algum procedimento 

licitatório (cadastrado previamente) ou a algum afastamento – dispensa ou 

inexigibilidade. Constituirá fator impeditivo ao recebimento da base de dados do mês 

de competência a falta dessa vinculação, não se admitindo a opção “não aplicável” 

simultaneamente. Exceção à regra, admitir-se-á a opção “não aplicável” quando 

houver dispensa dos contratos.” 

 

_ A dispensa automática da vinculação de contratos/convênios/termos de parcerias, 

bem como as respectivas dispensas automáticas de vinculação dos processos 

licitatórios/dispensas/inexigibilidades se dará aos empenhos que contenham as 

seguintes classificações de despesa: 
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GRUPOS DE DESPESA 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos da Dívida 

5 – Inversões Financeiras 

6 – Amortização da Dívida 

 

ELEMENTOS DE DESPESA 

 

01 – Aposentadorias do RPPS, Reserva 
Remunerada e Reformas dos Militares 

03 – Pensões do RPPS e do militar 

04 – Contratação por Tempo 
Determinado  

05 – Outros Benefícios Previdenciários do 
servidor ou do militar 

06 – Benefício Mensal ao Deficiente e ao 
Idoso 

07 – Contribuição a Entidades Fechadas de 
Previdência 

08 – Outros Benefícios Assistenciais do 
servidor e do militar 

10 – Seguro Desemprego e Abono Salarial 

11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

12 – Vencimentos e Vantagens Fixas - 
Pessoal Militar 

13 – Obrigações Patronais 14 – Diárias - Civil 

15 – Diárias – Militar  
16 – Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil 

17 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Militar  

18 – Auxílio Financeiro a Estudantes 

18 – Auxílio Financeiro a Estudantes  19 – Auxílio-Fardamento 

20 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores  21 – Juros sobre a Dívida por Contrato 

22 – Outros Encargos sobre a Dívida por 
Contrato  

23 – Juros, Deságios e Descontos da Dívida 
Mobiliária 

24 – Outros Encargos sobre a Dívida 
Mobiliária  

25 – Encargos sobre Operações de Crédito 
por Antecipação da Receita 

26 – Obrigações decorrentes de Política 
Monetária  

27 – Encargos pela Honra de Avais, 
Garantias, Seguros e Similares 

28 – Remuneração de Cotas de Fundos 
Autárquicos 

29 – Distribuição de Resultado de 
Empresas Estatais Dependentes 

41 – Contribuições    42 – Auxílios  
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43 – Subvenções Sociais  45 – Subvenções Econômicas 

46 – Auxílio-Alimentação   47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 

48 – Outros Auxílios Financeiros a 
Pessoas Físicas  

49 – Auxílio-Transporte 

53 – Aposentadorias do RGPS - Área 
Rural 

54 – Aposentadorias do RGPS - Área 
Urbana 

55 – Pensões do RGPS - Área Rural  56 – Pensões do RGPS – Área Urbana 

57 – Outros Benefícios do RGPS - Área 
Rural  

58 – Outros Benefícios do RGPS – Área  
Urbana 

59 – Pensões Especiais  
65 – Constituição ou Aumento de Capital 
de Empresas 

70 – Rateio pela Participação em 
Consórcio Público  

71 – Principal da Dívida Contratual 
Resgatado 

72 – Principal da Dívida Mobiliária 
Resgatado  

73 – Correção Monetária ou Cambial da 
Dívida Contratual Resgatada 

74 – Correção Monetária ou Cambial da 
Dívida Mobiliária Resgatada 

75 – Correção Monetária da Dívida de 
Operações de Crédito por Antecipação da 
Receita 

76 – Principal Corrigido da Dívida 
Mobiliária Refinanciado 

77 – Principal Corrigido da Dívida 
Contratual Refinanciado 

81 – Distribuição Constitucional ou Legal 
de Receitas 

92 – Despesas de Exercícios Anteriores  

93 – Indenizações e Restituições 
94 – Indenizações e Restituições 
Trabalhistas  

95 – Indenização pela Execução de 
Trabalhos de Campo 

96 – Ressarcimento de Despesas de 
Pessoal Requisitado 

97 – Aporte para Cobertura do Déficit 
Atuarial do RPPS 

98 – Compensações ao RGPS 

 

1.1. VINCULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE AO 

EMPENHO 
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_ Para os casos de empenhos contendo alguma das classificações de despesa acima, 

o sistema permitirá que se grave o respectivo empenho sem que se vincule 

processo licitatório, dispensa, inexigibilidade ou justificativa. 

 

 
Figura 1 – Cadastro de Empenho – aba Dados 

 

 
Figura 2 – Cadastro de Empenho – aba Licitação/Empenho 
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_ Na figura 2 podemos ver que, para o caso do empenho em questão (3190.11.01) que 

se enquadra nas opções de dispensa automática, o sistema não habilita a 

justificativa para a opção “Nenhum” e desabilita as opções “Licitação” e 

“Dispensa”, permitindo a gravação do empenho sem a referida vinculação. 

 

_ Fora das classificações citadas anteriormente, o sistema exigirá, conforme 

determinação TCE-RJ, a informação do processo licitatório ou 

dispensa/inexigibilidade, ou no caso da não informação de nenhuma das duas 

opções, o sistema exigirá a informação da justificativa, cujos tipos são 

apresentados automaticamente pelo sistema. 

 

_ No caso de informação do tipo de justificativa “5 – Outros casos não 

especificados”, o sistema disponibilizará campo texto para a digitação, obrigatória, 

da real justificativa para a não vinculação de processo licitatório ou 

dispensa/inexigibilidade. Tal obrigatoriedade também é decorrente de 

determinação do TCE-RJ. 

 

 
 Figura 3 – Cadastro de Empenho – aba Dados 
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Figura 4 – Cadastro de Empenho – aba “Licitação/Dispensa”  

 
Figura 5 – Cadastro de Empenho – aba “Licitação/Dispensa”  

 

_ Nas figuras 4 e 5 podemos ver a opção “Nenhum” selecionada e o sistema solicita a 

informação do tipo de justificativa para a não vinculação, e, caso seja selecionado o 

tipo “5”, será solicitada a digitação da real justificativa para a não informação de 

licitação ou dispensa/inexigibilidade. 
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Figura 6 

 

 
Figura 7 

 

_ A figura 6 demonstra um caso de empenho com o tipo de licitação informado 

sendo uma modalidade de licitação (pregão, convite, etc.), tendo a opção 
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“Licitação” selecionada para vinculação. O sistema disponibiliza os campos 

correspondentes à informação dos dados da respectiva licitação. 

_ A figura 7 demonstra caso de empenho com tipo de licitação informado sendo uma 

dispensa/inexigibilidade (Art. 24 ou Art. 25). O sistema disponibiliza os campos 

correspondentes à informação dos dados da respectiva dispensa/inexigibilidade. 

_ Obs.: As telas demonstradas correspondem a um cenário onde não se utiliza a 

integração entre módulos de sistema Contabilidade e Compras, Licitações e 

Contratos. Caso se utilize a integração, os dados correspondentes a licitações, 

dispensas/inexigibilidades serão selecionados a partir de cadastros realizados 

através do sistema de Compras, Licitações e Contratos.  

 

1.2. VINCULAÇÃO DE CONTRATO, CONVÊNIO OU TERMO DE PARCERIA AO 

EMPENHO 

 

_ Os procedimentos referentes à vinculação dos contratos, convênios ou termos de 

parceria são análogos aos procedimentos relacionados às licitações e 

dispensa/inexigibilidades. Para os casos das classificações de despesa já 

relacionadas no início deste documento, o sistema dispensará automaticamente 

tal vinculação permitindo a inclusão do empenho sem que isso seja realizado. A 

figura 8 demonstra a tela de empenho, aba “Contrato/Aditivo/Convênio/Termo 

Parceria onde, para o caso acima, o sistema sequer disponibiliza opção para 

informa de justificativa. 
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Figura 8 

 

_ No caso em que o empenho não se enquadre nas classificações  “dispensáveis”, 

deverá, então, ser informada uma das opções apresentadas pelo sistema: Nenhum 

(Justificativa), Contrato, Aditivo, Convênio, Termo Parceria. 

_ Nas figuras seguintes, demonstramos as informações solicitadas pelo sistema para 

cada uma opção a ser selecionada.  Analogamente ao caso de licitações ou 

dispensas, no caso da justificativa, ao selecionar o tipo “7 – Outros casos não 

especificados”, o sistema solicitará a digitação da real justificativa da dispensa 

contratual. 
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Figura 9 – Opção “Nenhum” – Informar justificativa 

 

 
Figura 10 – Opção “Contrato” 
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Figura 11 – Opção “Aditivo” 

 

 
Figura 12 – Opção “Convênio” 

 



 
 

 
Sapitur  

 13 

 
Figura 13 – Opção “Termo Parceria” 

 

_ Em todos os casos apresentados, excetuando-se as justificativas, os respectivos 

cadastros dos itens informados – Processos Licitatórios, 

Dispensas/Inexigibilidades, Contratos, Aditivos, Convênios ou Termos de Parceria –  

deverão estar previamente cadastrados no  SIGFIS, com os dados informados nos 

empenho consistentes com os cadastros realizados no SIGFIS (Ex.: número do 

processo licitatório igual ao cadastrado no SIGFIS), sob pena de ocorrência de 

erros no momento da importação dos informes mensais no SIGFIS e consequente 

impedimento do envio da base de dados ao SIGFIS . 

_ No caso dos convênios, serão informados os dados para os casos de convênios 

previstos na Lei 13.019/14, que estabelece que tais convênio e/ou parcerias são os 

celebrados entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil – 

definidas na lei como:  

_ Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 

na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 

constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  
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_ As sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; 

as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 

social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração 

de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 

trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão 

rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 

público e de cunho social; 

_ As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 
 

2. ALTERAÇÕES PARA ENCERRAMENTO MENSAL 

 

2.1 ROTINA PARA ENCERRAMENTO/ABERTURA MENSAL 

 

Foi criada rotina para encerramento/abertura mensal, que encontra-se no módulo 

Contabilidade no menu Rotinas -> Encerramento / Abertura do Mês, esta rotina 

substitui os parâmetros da unidade gestora. Então, para encerrar ou liberar o mês será 

conforme detalhado na Figura 2.2. – “Encerramento/Abertura”. 

 

 
Figura 2.1 – Opção “Rotinas” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
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A tela abaixo mostra como encerrar ou liberar o mês de competência. Logo, o 

sistema exibirá o status(Encerrado ou Aberto), e o login do último usuário que 

alterou a competência.  

 

 
Figura 2.2 – Opção “Encerramento/Abertura” 

 

Lembrando que esta opção de Encerramento/Abertura mensal está valendo para 

todos os módulos Sapitur que possuem Mês de Competência. São eles: Compras, 

Licitações e Contratos, Lei Orçamentária Anual, Contabilidade, Tesouraria, 

Almoxarifado e Protocolo. 


