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O<cio-Circular nº 2/2016/GAB/SPO/SPO-MEC

Brasília, 17 de fevereiro de 2016.

Aos Senhores Dirigentes das unidades vinculadas ao MEC.

Assunto: Informações sobre os prazos para solicitação de alterações orçamentárias.

                        Senhor Dirigente,

1.                     Comunicamos que foi publicada no Diário Oficial da União, datado de 05 de fevereiro de 2016, a Portaria SOF nº 12,
de 03 de fevereiro de 2016, que estabelece os procedimentos e prazos para solicitações de alterações orçamentárias no exercício de
2016, e dá outras providências.

2.                     Diante disso, com base no § 1o, do art. 5o da referida portaria, informamos que o  Sistema Integrado de Planejamento
e Orçamento - SIOP estará disponível para a inclusão das solicitações de alterações orçamentárias, observados os seguintes prazos:

PERÍODO
PRAZO PARA

SOLICITAÇÃO
DOCUMENTOS A    

SEREM PUBLICADOS

1o 24/02/2016 a 01/03/2016 Lei, Decreto e/ou Portaria

2o 24/08/2016 a 30/08/2016 Lei, Decreto e/ou Portaria

3o 26/10/2016 a 31/10/2016 Decreto e/ou Portaria

3.                     Os pedidos de créditos adicionais relativos a despesas de Pessoal, Benefícios e Pensões Indenizatórias serão inseridos
previamente, a cada período, por esta SPO a partir de suas projeções, cabendo à Unidade Orçamentária alterar, incluir ou excluir
valores e programações, caso julgue necessário.

4.                     Os pedidos de crédito adicional à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias e
vinculadas serão analisados pela SOF/MP levando-se em consideração os pedidos de reestimativa de receita formulados pelas
Unidades Orçamentárias, conforme orientações contidas no Ofício-Circular Nº 01/2016/GAB/SPO/SE/MEC, de 10 de fevereiro de
2016.

5.                     Com relação  aos pedidos de crédito adicional à conta de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial de 2015, deverão ser observados os limites contidos em Portaria a ser expedida pela Secretaria do Tesouro
Nacional – STN/MF até o final do mês de março. Para o 1º período de alterações orçamentárias, esta SPO/MEC disponibilizará
maiores informações acerca dos valores apurados de superávit por meio de COMUNICA SIAFI.

6.                     Para solicitar acesso de novos usuários ao SIOP, deverá ser preenchido formulário de cadastro de usuário, disponível
para download no site www.siop.planejamento.gov.br, e encaminhado para a Coordenação-Geral de Orçamento desta SPO através do
email  spo.orcamento@mec.gov.br. 

7.                     Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Coordenação-Geral de Orçamento desta SPO pelos telefones
(61) 2022-8860, 8854, 8843 e 8918.
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                       Atenciosamente,

IARA FERREIRA PINHEIRO

Subsecretária de Planejamento e Orçamento

Documento assinado eletronicamente por Iara Ferreira Pinheiro, Subsecretário(a), em 17/02/2016, às 10:59, 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 h7p://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0127966 e o código CRC FAFD1409.

Referência: Caso responda a este O<cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.008078/2016-43 SEI nº 0127966
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