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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS - PROPLAN
OFICIO CIRCULAR Nº 67/2021 - DCF PROPLAN (11.10.02)
(Identificador: 202135775)
Nº do Protocolo: 23076.024414/2021-98
Recife-PE, 23 de Março de 2021.

Ao grupo: CHEFES DE DEPARTAMENTO, COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES,
DIRETORIAS DOS CENTROS, DIRIGENTES DE UNIDADES, GERENTES, ORGÃOS SUPLEMENTARES,
PRO-REITORIAS, SECRETARIAS.

Título: Orientações sobre novas rotinas de empenho de despesas: Módulo Orçamentário SIAFI.
Assunto: 050 - ORCAMENTO E FINANCAS (NORMAS, REGULAMENTACOES, DIRETRIZES,
PROCEDIMENTOS, ESTUDOS E/OU DECISOES DE CARATER GERAL)

Prezados,
Mais uma vez informamos com relação à implementação, por parte da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN, das novas rotinas de empenho de despesas, como uma das entregas do
processo de Migração do Módulo Orçamentário para o SIAFI WEB.
Desde o dia 01 de janeiro de 2021 os empenhos não são mais lançados nos sistemas “tela
preta”.
Seguem orientações com relação aos novos procedimentos para empenho de despesa:
1. Consta disponível no link a seguir o texto da Macrofunção SIAFI 021213 - ROTINA PARA

2.

3.

4.
5.

6.
7.

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO: https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais
/index.php?option=com_content&view=article&id=1645:021213-rotina-paraemissao-de-nota-de-empenho&catid=756&Itemid=376
Consta disponível no link a seguir acesso a vídeo-aulas do canal do Ministério da Economia
divulgadas como Treinamento Comprasnet Contratos. O vídeo 13 da playlist traz
orientações para emissão de Minuta de Empenho: https://www.youtube.com
/playlist?list=PL0DcHO5W8hZG7dOABYjVBgRGUrGub9C2S
No campo: "Descrição/ Observação": Além de incluir as informações que já eram
indicadas, solicitamos incluir o CNPJ DA UNIDADE (informação importante para os
fornecedores – faturamento);
Incluir em campo próprio o local para entrega do material/ serviço (apesar de seu uma
informação opcional, torna a nota de empenho mais descritiva e completa);
Com relação ao PROT: os novos sistemas não aceitam caractere especial (#%*). Desta
feita, o SIPAC deve ser alimentado manualmente com as informações de empenhos até
que seja providenciada pela unidade técnica gestora do SIPAC solução para integração
entre os sistemas (previsão dada pela STI: primeiro semestre de 2021);
Para cadastro do usuário no perfil Gestão Orçamentária (Comprasnet Contratos), vide
ofícios enviados anteriormente tratando da matéria (ao final deste);
Os sistemas ainda apresentam instabilidades e erros. Sugerimos sempre reportar tais
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erros através dos canais disponibilizados nos próprios sistemas.

Observação: No SIAFI tela preta continua disponível a consulta aos códigos de Natureza de
Despesa Detalhada (NDD). Orientamos fortemente às unidades a CONFIRMAREM no comando
>CONNATSOF se o subelemento a ser utilizado para o empenho a ser lançado está correto,
uma vez que pode haver atualizações nesse rol (como a que ocorreu em 2018, quando a NDD
33903628 deixou de ser utilizada para serviços de terceiros e passou a ser indicada apenas para
as despesas com GECC – Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (Lei n° 8.112/1990, Lei
n° 11.314/2006).
A classificação orçamentária da natureza despesa é matéria tratada pela legislação e pelos
manuais técnicos, entre os quais citamos a Lei n° 4.320 de 1964, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP e o Manual Técnico de Orçamento.
As classificações existem para possibilitar a correta categorização dos itens patrimoniais, de
forma que a contabilidade expresse com a maior fidelidade possível os atos e fatos realizados
pela gestão.
Aproveitando a oportunidade, caso a Unidade ainda não participe do grupo de whatsapp
*Análise de Empenhos* e o deseje, solicitamos enviar contato para dcf.proplan@ufpe.br
informando nome, telefone (whatsapp) e unidade.
Resgatamos, a seguir, alguns ofícios enviados anteriormente tratando da matéria:
OFICIO CIRCULAR Nº 23/2021 - DCF PROPLAN (11.10.02) (Identificador: 202133306)
Nº do Protocolo: 23076.012603/2021-59 de 10 de Fevereiro de 2021.
OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021 - DCF PROPLAN (11.10.02) (Identificador: 202131104)
Nº do Protocolo: 23076.003219/2021-63 de 08 de Janeiro de 2021.
OFICIO CIRCULAR Nº 79/2020 - DCF PROPLAN (11.10.02) (Identificador: 202028364)
Nº do Protocolo: 23076.067621/2020-34 de 19 de Novembro de 2020.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos no e-mail informado acima.
Com os melhores cumprimentos,

(Autenticado em 23/03/2021 17:33)
LUISA DE MELO SAMPAIO COSTA
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 1658262
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