Cancelamento de Restos a Pagar
Passo a Passo

O nome da autorização para
conseguir cancelar Restos a
Pagar é “Contabilizar”.

1. Acesse: Mercúrio Web > Execução Orçamentária > Empenho > Restos a Pagar >
Solicitar/Inscrever/Cancelar .
Aparecerá a seguinte tela:

2. Abra o menu da Operação(1) e selecione CANCELAR Restos a Pagar(2).

(1)

(2)

Essa ação abrirá a tela “Solicitações Pendentes” e trará os Empenhos inscritos previamente em
Restos a Pagar na Unidade e que já possuem andamento.
3. Clique em “Selecionar Empenho”(3).

(3)

4. A tela que se abrirá permite duas opções de busca, sendo a) Pelo número do Empenho ou b)
Pela listagem completa de Empenhos da Unidade, disponíveis para solicitação do
Cancelamento de Restos a Pagar.

Exemplificaremos as duas opções a seguir.

4. a) Pelo número do Empenho:
Selecione o ano(1) e insira o número do Empenho(2). Clique em Buscar(3).

(1)
(2)

(3)

A tela abrirá as informações do Empenho buscado. Selecione-o(3) clicando em qualquer lugar
dessa linha e clique em Solicitar(4).

(3)

(4)

4.

Finalização do Cancelamento

Abrirá uma subtela onde será necessário informar o Valor do Cancelamento(4) e inserir o Motivo
da Solicitação(5).
Clique em Confirmar(6).

(4)

(5)
(6)

Observação: o Motivo(5) de Cancelamento deverá ser bem fundamentado. Justificativas
genéricas como “saldo não utilizado” ou “trata-se de receita própria da unidade” serão
Recusadas.

4.

b) Pela listagem completa de Empenhos da Unidade:

Selecione a Unidade de Despesa(1) e a Fonte de Recurso(2). Clique em Buscar(3).

(1)
(2)
(3)

Essa opção trará uma tela com a lista dos Empenhos.

Selecione o Empenho desejado clicando em qualquer lugar da linha correspondente (4) e após
clique em Solicitar(5).

(4)

(5)

4.

Finalização do Cancelamento

Abrirá uma subtela onde será necessário informar o Valor do Cancelamento(4) e inserir o Motivo
da Solicitação(5).
Clique em Confirmar(6).

(4)

(5)
(6)

Observação: o Motivo(5) de Cancelamento deverá ser bem fundamentado. Justificativas
genéricas como “saldo não utilizado” ou “trata-se de receita própria da unidade” serão
Recusadas.

5. Caso o Cancelamento seja Recusado pela Contabilidade Geral da Reitoria, será necessário
Reenviar a solicitação mediante nova Justificativa.
Selecione o Empenho e clique na seta à esquerda(1) para abrir o histórico do Cancelamento.
Aqui haverá o motivo(2) da recusa e você deverá preencher o parecer(3) para atender à
solicitação da Contabilidade Geral da Reitoria e clicar em Reenviar(4).

|Preencher Parecer (3)

(1)
(2)

(4)

ATENÇÃO: Uma vez que o cancelamento estiver na situação CONSOLIDADO, NÃO será possível
reverter a operação.
Observação: Os casos utilizados neste Passo a Passo são apenas um exemplo.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entre em contato via Fale Conosco.

