
 

 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 43/2013 

Projeto Projeto FIPLAN-BA 
Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia 

Versão 1.1 

Código P001-FIPLAN-BA - 2009 
Data: 
23/07/2013 
 

Módulo Cadastro da Despesa - CDD 

Funcionalidade Instrumento Contratual 

Assunto Encerramento do Instrumento (ENC): Incluir e Estornar 

 

Página 1 de 6 
 

OBJETIVO 

 

A funcionalidade Encerramento do Instrumento (ENC) tem por objetivo permitir o 

encerramento do instrumento (INT) pelas unidades orçamentárias/gestoras, promovendo a 

devolução do saldo disponível, porventura existente, para a correspondente dotação 

orçamentária. 

 

É recomendável que a rotina seja utilizada em todas as situações, como forma de sanear o 

banco de dados para fins de relatórios e consultas, inclusive quando se tratar de 

instrumentos tipo Autorização de Compra e Ordem de Execução de Serviço, em Contratos e 

Convênios sem saldo disponível ou, ainda que tenham saldo disponível, a unidade não mais 

os utilizará. 

 

 

SITUAÇÕES IMPEDITIVAS 

 
São situações impeditivas do Encerramento do Instrumento (ENC): 

• A existência de Pedido de Empenho (PED) em aberto, ou seja, não pago. Caso 

deseje prosseguir na rotina de encerramento, a unidade deverá estornar 

antecipadamente o PED vinculado ao instrumento; 

• Em relação particularmente aos instrumentos tipo “Convênio”, o encerramento 

somente poderá ser feito após a prestação de contas final das parcelas liberadas. 

Apenas se não houver nenhuma parcela liberada é que a unidade poderá realizar o 

encerramento de um instrumento tipo convênio sem prestação de contas final. 

  

PROCEDIMENTOS PARA INCLUSÃO 

 
1. Selecionar o caminho DOCUMENTO � DESPESA �CADASTRAMENTO (CDD) 

�INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (INT) � ENCERRAR (ENC) - Incluir 
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2. Ao selecionar a opção “Incluir” será apresentada a tela a seguir.  
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3. Após o preenchimento dos dados relativos à Unidade Gestora e a identificação do 

instrumento a ser encerrado, o sistema apresentará os dados atualizados do mesmo, as 

dotações envolvidas e o cronograma de desembolso, inclusive o saldo disponível, que será 

devolvido contabilmente ao orçamento correspondente : 

 

 
 
 
4. Após checagem dos dados informados pelo sistema, a unidade selecionará o motivo 

do encerramento do instrumento clicando em uma das seguintes opções: Ação Judicial, 

Cadastramento Indevido, Conclusão, Distrato ou Transferencias entre Gestoras, sendo que 

esse último motivo será objeto de Orientação Técnica especifica haja vista que ainda não 

está disponivel em sua plenitude. 

Além da identificação do motivo, o sistema dispõe do campo “Justificativa” para informações 

mais detalhadas do fato que originou a necessidade de encerrar o instrumento. 
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Para finalizar, o usuário deverá clicar no botão “INCLUIR” e, a seguir, clicar no botão 

“CONFIRMAR” para que a operação seja concluída. 

 

IV. PROCEDIMENTOS PARA ESTORNO 

 

1. Selecionar o caminho DOCUMENTO � DESPESA �CADASTRAMENTO (CDD) 

�INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (INT) � ENCERRAR (ENC) - Estornar 

 

2. Ao selecionar a opção “Estornar” será apresentada a tela a seguir: 
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4. Após o preenchimento dos dados relativos à Unidade Gestora e a identificação do 

instrumento de encerramento (ENC), o sistema apresentará os dados atualizados do 

mesmo, as dotações envolvidas e o cronograma de desembolso com saldo disponivel 

zerado, o motivo, a data e a justificativa para o encerramento. 

 

 

5. Após checagem dos dados informados pelo sistema, informar o motivo do estorno do 

encerramento, clicar em Estornar e depois em Confirmar. O sistema realizará o retorno do 

Saldo Disponivel ao Instrumento, permitindo, assim, que este retorne ao status de 

“Instrumento Ativo”. A operação será visualizada em documento .pdf e sua contabilização 

em documento doclan. 
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V. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Temporariamente, até que a transação Transferências entre Gestoras seja disponibilizada 

no FIPLAN, a unidade deverá proceder da seguinte forma: 

 

Unidade de Origem: Encerrar o Instrumento selecionando o motivo “Transferências entre 

Gestoras”. 

 

Unidade de Destino: Incluir SRD – Solicitação de Reserva de Dotação e INT - Instrumento 

através da modalidade “Implantação de Contratos”, cuja permissão é dada pela Diretoria de 

Contabilidade Pública (DICOP) através do Anexo IV.  Na tela Incluir Instrumento (INT), 

preencher o campo “Número do  INT de Origem”. O valor do novo Instrumento será 

o Saldo Disponível na unidade de origem. 

 


