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Nº 220, quinta-feira, 13 de novembro de 2014
Advogados : Dr. Milton Aparecido Olsen Messa (OAB/MS
134.85)
: Dr. Wanderson Caramit Garcia (OAB/MS 17.907)
Despacho : "Ao representado para especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir".
Prazo : "05 (cinco) dias".
Proc. 28.589/2014 - "CELSO SABINO e Outras"
Relator : Juiz Sergio Bezerra de Matos
PEM : Drª Gilma Goulart de Barros de Medeiros
Representado : Cesino Lopes dos Santos
Advogado : Dr. Hamilton Santana Pegado (OAB/PA 2532)
Despacho : "Aberta a Instrução". "À PEM para provas".
Prazo : "05 (cinco) dias".
Em 12 de novembro de 2014.
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Ministério da Educação
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
PORTARIA N o- 5, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as atividades desenvolvidas pela
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, por força do inciso I, do
art. 6º, da Estrutura Regimental do Ministério da Educação, constante
no Decreto nº. 7.690, de 02 de março de 2012; e
Considerando o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro
de 2001, na Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, na Lei nº
12.952, de 20 de janeiro de 2014, no Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, no Decreto n. 7.418, de 31 de dezembro de 2010,
no Decreto nº 7.468 de 28 de abril de 2011, no Decreto nº 8.197, de
20 de fevereiro de 2014, no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007,
na Portaria/SPO/SE/MEC n° 3, de 26 de agosto de 2014, no Acórdão
nº 2.731/2008 (Plenário) do Tribunal de Contas da União, no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria Conjunta
STN/SOF nº 02, de 13 de julho de 2012) e no Manual SIAFI;
resolve:
Estabelecer normas e procedimentos para o encerramento do
exercício financeiro de 2014, a serem observados no âmbito do Ministério da Educação.
TÍTULO I
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
Dos restos a pagar
Art. 1º Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as
processadas das não processadas, na forma prevista na Lei nº
4.320/64 e no Decreto nº 93.872/86. São restos a pagar processados,
não processados em liquidação e não processados a liquidar, respectivamente, as inscrições de despesas liquidadas, despesas com a
liquidação iniciada e as despesas com a liquidação não iniciada,
conforme consignado no manual SIAFI (macrofunção 02.03.17 - Restos a Pagar - item 02)
§ 1º A inscrição de despesas de restos a pagar não processados a liquidar será realizada com base nos saldos devedores da
conta contábil 19.996.59.01 - Controle Indicação de NE a ser inscrita
em RP, mediante a indicação, no SIAFI, dos empenhos constantes nas
relações de notas de empenho (RN) pelo ordenador de despesa da
unidade gestora, ou pessoa por ele autorizada formalmente no SIAFI,
no período de 01/12/2014 a 02/01/2015. Para tanto, deverão tais
valores ser ajustados previamente com base nos compromissos já
assumidos.
§ 2º Os valores dos empenhos não indicados deverão ser
anulados total ou parcialmente, de acordo com a legislação vigente.
§ 3º A inscrição dos restos a pagar não processados em
liquidação será realizada com base nos saldos credores da conta
contábil 29.241.01.08 - Empenhos em Liquidação, nos termos da
macrofunção 02.03.17 Restos a Pagar - item 04.
§ 4º Não serão inscritos em restos a pagar não processados
empenhos referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos.
CAPÍTULO II
Do Crédito Orçamentário
Art. 2º As despesas poderão ser empenhadas, desde que
observados os prazos estabelecidos pela Portaria SPO/SE/MEC nº 03
e suas alterações.
Art. 3º É vedada a realização de atos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, no âmbito do SIAFI, após 31 de dezembro
de 2014, relativos ao exercício findo, exceto ajustes para fins de
elaboração das demonstrações contábeis, no prazo estabelecido pela
norma de encerramento do exercício (Lei nº 12.919/2013, art. 119, §
2º).
Art. 4º Os créditos autorizados pela Lei Orçamentária Anual
nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014, e respectivas alterações, destinados à Unidade Orçamentária 26101, só poderão ser movimentados
entre suas unidades gestoras executoras por intermédio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SE/MEC.
Art. 5º As unidades que efetuaram descentralizações de créditos orçamentários para a execução por outras unidades, sem a respectiva transferência do recurso financeiro, deverão registrar os valores a liberar entre a diferença a menor dos valores financeiros

concedidos pela unidade repassadora e o total de empenhos emitidos
pela unidade recebedora até 31/12/2014 e conferir se os valores das
descentralizações deixados em restos a pagar foram inscritos no SIAFI2014.
TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º Os detentores de suprimento de fundos deverão fornecer ao ordenador de despesa a indicação precisa das aplicações
realizadas e dos saldos em seu poder até 31 de dezembro de 2014,
para fins de registro contábil dos valores aplicados e adequação da
responsabilidade pelos saldos remanescentes.
§ 1º A prestação de contas correspondente aos valores aplicados na data mencionada no caput deste artigo deverá ser apresentada até 15 de janeiro de 2015, conforme disposto no art. 46 do
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e no manual SIAFI
(macrofunção 02.11.21 - Suprimento de Fundos, item 11.2.2).
§ 2º As contas 21.268.01.00 - Saque-Cartão de Pagamento
do Governo Federal e 21.268.02.00 - Fatura - Cartão de Pagamento
do Governo Federal deverão conter somente os valores relativos à
apropriação de despesa vinculada a suprimento de fundos referente às
faturas a vencer no exercício seguinte.
Art. 7º As unidades de orçamento e finanças, sob a supervisão das respectivas setoriais de contabilidade, diligenciarão no
sentido de que todos os encargos, cuja documentação se encontre em
seu poder, sejam liquidados e/ou pagos nos prazos estabelecidos, de
acordo com o Cronograma de Encerramento de Exercício - ANEXO
I.
Art. 8º A unidade deverá atualizar o rol de responsáveis até
o dia 31 de dezembro de 2014, conforme IN/ TCU /nº 63, de
01/09/2010.
Art. 9º As unidades deverão desenvolver ações no sentido de
dar continuidade aos processos de reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos ativos e passivos da União, especialmente no tocante aos créditos tributários, à dívida ativa, aos ajustes para perda de
ativos, às provisões por competência, aos bens móveis e intangíveis e
às amortizações, exaustões e depreciações de ativos, inclusive os de
infraestrutura.
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Parágrafo Único - Os procedimentos referentes à reavaliação,
à redução ao valor recuperável, à depreciação, à amortização e à
exaustão dos bens deverão obedecer aos termos do manual SIAFI
(macrofunção 02.03.30 - Reavaliação, redução a valor recuperável,
depreciação, amortização e exaustão na Administração Direta da
União, suas Autarquias e Fundações,.e suas alterações), de modo a
garantir a manutenção do Sistema de Custos, conforme estabelece o
inciso VI do § 3° do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público e os princípios de contabilidade.
Art. 10º É de responsabilidade dos dirigentes das unidades
gestoras atentar para:
I - as alterações na legislação pertinente, inclusive aquelas
emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN (Órgão Central
do Sistema de Contabilidade Federal e do Sistema de Administração
Financeira Federal) divulgadas por meio de mensagem do SIAFI;
II - o fiel cumprimento da macrofunção 02.03.18 - Encerramento do Exercício)
III - os prazos estabelecidos no Cronograma de Encerramento de Exercício - ANEXO I desta portaria, sob a orientação do
contador responsável pela setorial contábil de órgão.
Parágrafo Único - A inobservância dos prazos estabelecidos
no Cronograma de Encerramento do Exercício será motivo de registro
na conformidade contábil de órgão superior da ocorrência 318 - Não
Atend. Orientação Orgão Cont Set/Central, ficando ainda passível de
inconsistência do resultado apurado, sujeitando os responsáveis à citação individualizada em Notas Explicativas no Processo de Contas
Anual do Ministério da Educação.
Art. 11º Eventuais dúvidas surgidas na aplicação deste ato
serão dirimidas pelas Coordenação-Geral de Finanças (por intermédio
de suas Coordenações de Contabilidade e Custos, Programação e
Controle Financeiro e Análise e Execução da Programação Financeira) e Coordenação-Geral de Orçamento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação.
Art. 12º Esta Portaria, composta do ANEXO I, entra em
vigor na data da sua publicação.
WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

ANEXO I
CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
DATA LIMITE
01/12/2014
31/12/2014

PROVIDÊNCIAS
Início do prazo para indicação pelo ordenador de despesas para inscrição em RP não processados a liquidar;
Últimos procedimentos no SIAFI2014 para as unidades gestoras, inclusive o cancelamento dos saldos ainda
existentes na conta 29.241.01.01 (empenhos a liquidar) que não serão utilizados e/ou estão em desacordo
com a legislação vigente;
Último dia para registros no SPIUnet.
Baixa de saldos RP não processados a liquidar bloqueados (29.511.04.00)
Término do prazo para indicação pelo ordenador de despesas para inscrição em RP não processados a
liquidar;
Últimos procedimentos no SIAFI2014 para as setoriais contábeis de órgão, inclusive o cancelamento dos
saldos ainda existentes na conta 29.241.01.01 (empenhos a liquidar) que não serão utilizados e/ou estão em
desacordo com a legislação vigente;
Últimos ajustes contábeis de encerramento no SIAFI2014 para a setorial contábil do MEC;
Inscrição em restos a pagar:
- processados
- não processados a liquidar (não exigível)
- não processados em liquidação (exigível)
Registro da conformidade contábil de UG do mês de dezembro no SIAFI2014;
Registro da conformidade contábil de órgão do mês de dezembro no SIAFI2014;
Registro da conformidade contábil de órgão superior do mês de dezembro no SIAFI2014.

31/12/2014
31/12/2014
02/01/2015
05/01/2015
07/01/2015
07/01/2015

16/01/2015
19/01/2015
20/01/2015

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
PORTARIA N o- 3.284, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2014
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, usando de suas atribuições estatutárias, conferidas por Decreto de
27 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 28 de junho de 2013, resolve:
HOMOLOGAR o resultado do Concurso Público para provimento de cargos da Carreira de Magistério Superior da Fundação
Universidade do Amazonas, Edital n.º 017, de 06/3/2014, publicado no DOU de 10/3/2014, retificado no DOU de 12/3/2014 e 09/4/2014,
Adendo 11/3/2014, por Unidade, Área de Conhecimento, Classe/Padrão, Carga Horária e Ordem de Classificação dos candidatos, conforme
abaixo:
Unidade
ICSEZ

Área
Artes Visuais

Classe/ Padrão
Professor Assistente A,
Nível 1.

Carga Horária
40h

Regime de Trabalho
DE

Candidato
Classificação
Não houve candidato inscrito.

MÁRCIA PERALES MENDES SILVA
PORTARIA N o- 3.329, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, usando de suas atribuições estatutárias, conferidas por Decreto de
27 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 28 de junho de 2013, resolve:
I - HOMOLOGAR o resultado do Processo Seletivo, objeto do Aviso de Seleção nº 005/2014, conforme segue:
Unidade
FT

Curso/Departamento
Design e Expressão Gráfica

Disciplinas
Carga Horária
Bioarquitetura e Conforto Ambiental
40h
II.
Desenho Básico.
Representação Tridimensional I; Tópicos Especiais em Design III.

Classe/Padrão
Candidato
Classificação
Professor Auxiliar, Daniel Montenegro Alfaia.
Nível I.
Não houve candidato aprovado.

II - ESTABELECER que o prazo de validade do resultado do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da publicação
do ato de homologação no Diário Oficial da União.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014111300041

MÁRCIA PERALES MENDES SILVA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

