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O;cio-Circular nº 26/2016/GAB/SPO/SPO-MEC

Brasília, 09 de dezembro de 2016.

  Aos Senhores Dirigentes das Unidades Vinculadas ao MEC

Assunto: Orientações, recomendações e procedimentos relacionados ao encerramento do exercício

de 2016.

                       Senhor(a) Dirigente,

1.                    Inicialmente, informamos que foi editada a Portaria SPO/SE/MEC nº 7, de 09 de novembro
de 2016, publicada no DOU de 10 de novembro de 2016, seção 1, p. 13, anexa a este Ofício, que
estabelece normas e procedimentos relativos ao Encerramento do Exercício de 2016 e abertura do
exercício de 2017, composta pelo Anexo I - Cronograma de Encerramento de Exercício de 2016.

2.                    Comunicamos que o Encontro Anual de Encerramento do Exercício para 2016 não será
realizado neste final de ano na modalidade presencial. Entretanto, a Secretaria do Tesouro Nacional
promoveu o "Encontro de Encerramento do Exercício de 2016 e Abertura do Exercício de 2017", no dia
23.11.2016 em Brasília-DF, com transmissão ao vivo. Os assuntos tratados no evento e demais
orientações sobre os procedimentos necessários a serem adotados para o encerramento do exercício de
2016 e abertura de 2017 encontram-se disponíveis no endereço eletrônico http://ramec.mec.gov.br/spo.

3.                    Reiterando os termos da portaria sobredita, tendo por referência as macrofunções do
Manual SIAFI 02.03.17 (Restos a Pagar) e 02.03.18 (Encerramento do Exercício), o Decreto nº
8.670/2016, e suas alterações, e o Decreto nº 93.872/86, lembramos que a inscrição de despesas em
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar e dos Restos a Pagar Não Processados em
Liquidação, inclusive os relacionados às despesas excepcionalizadas pelo referido decreto (Despesas do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, do Ministério da Saúde, e as financiadas com recursos
destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - indicador de “Lei Calmon = “SIM”), está
condicionada à indicação das notas de empenho pelo Ordenador de Despesa, ou por pessoa por ele
indicada, por ato legal, e incluído no Sistema SIAFI em campo próprio na tabela de UG.

4.                    A inscrição dos empenhos emitidos no exercício de 2016 em Restos a Pagar Não
Processados a Liquidar e em Liquidação será efetuada de forma automática, em 05/01/2017, pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com base no saldo credor das contas contábeis 89991.33.01
- Controle Indicação NE a ser Inscrita em RPNP a Liquidar e 89991.33.03 - Controle Indicação NE a ser
Inscrita em RPNP em Liquidação.

5.                    O prazo estabelecido pela Portaria SPO/SE/MEC nº 7/2016 para se proceder à indicação
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das Notas de Empenho a serem inscritas em restos a pagar compreende o período de 1º de dezembro de
2016 a 02 de janeiro de 2017.As Notas de Empenho não indicadas para inscrição em RPNP serão
automaticamente canceladas pela STN, em 06/01/2017. O passo a passo com os procedimentos para a
indicação no sistema SIAFI encontra-se disponível no site http://ramec.mec.gov.br/spo. (Pasta: 2016
Orientações Técnicas da Setorial Contábil, subpasta Encerramento do Exercício de 2016). 

6.                    Ressaltamos que, nos termos das macrofunções 02.03.17 (Restos a Pagar) e 02.03.18
(Encerramento do Exercício), não serão inscritos em Restos a Pagar despesas com Diárias, Ajuda de
Custo e Suprimento de Fundos.

7.                    Esta subsecretaria, por meio da Coordenação de Contabilidade e Custos efetuou um
levantamento dos saldos inscritos em Restos a Pagar anteriores a 2013 (inclusive), na data-base
de 31.10.2016, e detectou registros de empenhos com saldo na maioria dos órgãos vinculados, emitidos
há mais de dez anos. Foi enviado aos órgãos em 07/11/2016 o comunica SIAFI n° 2016/1642223 (UG
150003), o qual solicitava análise e regularização (cancelamento) de saldo nas contas de Restos a Pagar
Não Processados (63110.00.00) e de Restos a Pagar Processados (63210.00.00) em que há empenhos com
saldos provenientes do exercício de 2005. Para auxiliar os órgãos a regularizar esses saldos alongados, foi
criado um relatório no Tesouro Gerencial para a extração completa dos dados, que abrangem as seguintes
informações: a) empenhos inscritos por Unidade Gestora; b) o ano de emissão da Nota de Empenho; c) o
número da Nota de Empenho; d) o valor por Grupo de Despesa em cada conta; e) o Favorecido; e f) os
respectivos totais.

a)  Para  os  empenhos  inscritos  em  Restos  a  Pagar  Não  Processados  a  Liquidar,  seu
cancelamento e/ou baixa poderá ser efetuado diretamente por meio da transação “>NE”;

b) No tocante aos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados, há procedimentos
específicos para cada situação. Neste caso, enviar consulta por meio de comunica SIAFI  à Setorial
Contábil/MEC,  contendo  os  dados  e  os  detalhes  per)nentes,  para  receber  o  roteiro  dos
procedimentos operacionais a serem executados.

8.                    Cabe destacar que o Tribunal de Contas da União, ao emitir o Acórdão 2523/2016-P, que
aprovou o Relatório e o Parecer Prévio sobre as Contas do Governo referente ao exercício de 2015
(Parecer Prévio: Acórdão 1497/2016-P), fez recomendação no sentido de que “os órgãos superiores e os
órgãos subordinados evidenciem tempestivamente em notas explicativas por meio do Módulo Notas
Explicativas do Sistema SIAFI, as informações necessárias para a compreensão das demonstrações
contábeis”. Tal recomendação foi exarada em função da detecção de “Deficiências na divulgação das
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis”, descritas no item 5.4 do Relatório. 

9.                    Nesse sentido, conforme estabelecido na Portaria SPO/SE/MEC nº 7/2016  e na
Macrofunção 02.03.18 (Encerramento do Exercício), ressaltamos que as Notas Explicativas referentes ao
4º Trimestre de 2016, a serem elaboradas por cada órgão subordinado, deverão ser inseridas no SIAFI
Web (Módulo DEMONSTRATIVOS - Notas Explicativas) até o dia 20.01.2017. Para subsidiar a
elaboração da “Declaração do Contador de Órgão Superior - 26000” e das “Notas Explicativas do
BGU/PCPR”, os órgãos deverão enviar informações via comunica SIAFI à Setorial Contábil/MEC, até o
dia 10.01.2017.

10.                   Dado o volume e a complexidade das operações relacionadas direta ou indiretamente ao
sistema SIAFI por ocasião do encerramento anual de exercício, esta SPO/MEC, como forma de prevenir
possíveis transtornos, recomenda a este órgão/entidade que os servidores da área de execução
orçamentária, financeira e contábil, bem como das áreas de patrimônio e almoxarifado e outras que
detenham compromissos de encerramento, que compatibilizem o período de férias/recesso de modo a não
se ausentarem durante o período dedicado ao fechamento das atividades que lhe dizem respeito, que
abrange os meses de dezembro de 2016 e parcialmente o mês de janeiro de 2017.
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11.                   Outrossim, a STN informou por meio do comunica 2016/1759338, de 28.11.2016, de
procedência da COSIS, UG 170800, que o horário de funcionamento do SIAFI nos sábados, dias 03, 10,
17 e 24 de dezembro, será das 08:00 às 18:00; e no sábado, dia 31/12, será das 08:00 às 22:30.
Informou também que durante a semana, de segunda a sexta, o sistema se encontrará disponível de 08:30
às 22:30, exceto no dia 30/12/2016 em que o horário de funcionamento será de 07:30 às 21:30.
Recomenda, portanto, que os órgãos programem as atividades de execução de cada unidade gestora
dentro destas janelas de disponibilidade, uma vez que não irá estender o horário de funcionamento do
sistema além das datas acima apresentadas. Esclarece que os horários acima se referem ao horário de
verão de Brasília.

12.                   As orientações, recomendações e procedimentos complementares a esse ofício-circular
estão detalhados em um arquivo intitulado (Procedimentos e Orientações ao Encerramento do
Exercício de 2016), disponível no site do MEC http://ramec.mec.gov.br.

13.                   Por fim, solicitamos que as áreas técnicas dessa unidade e das unidades gestoras
subordinadas (campi e assemelhados), ligadas à execução orçamentária e financeira, contábil, licitações,
patrimônio e outras interessadas, sejam cientificadas acerca do assunto em comento, de forma a
adequarem sua programação de trabalho em consonância com as informações, os prazos e as condições
acima estabelecidas, além de observarem ainda as determinações definidas na macrofunção 02.03.18 e da
Portaria acima citada.

       Atenciosamente,

IARA FERREIRA PINHEIRO

Subsecretária de Planejamento e Orçamento

Documento assinado eletronicamente por Iara Ferreira Pinheiro, Subsecretário(a), em
12/12/2016, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h6p://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0480915 e o código CRC 40CC97E2.

Referência: Caso responda a este O;cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.052205/2016-41 SEI nº 0480915
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