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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Ediεcio Sede ‐ 4º Andar ‐ Bairro Zona Cívico‐Administraĕva, Brasília/DF, CEP 70047‐900
Telefone: 2022‐8581 e Fax: 2022‐8582 ‐ hĥp://www.mec.gov.br

Oεcio‐Circular nº 1/2016/CGIN/DDR/SETEC/SETEC‐MEC
Brasília, 22 de março de 2016.
Aos Magníﬁcos Reitores dos Insĕtutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
Assunto: Preenchimento de abas de execução orçamentária.
Referência: Caso responda a este Oεcio, indicar expressamente o Processo nº
23000.014015/2016‐26.
Magníﬁco (a) Reitor (a),
1.
A ﬁm de obtermos informações sobre a Execução Orçamentária das Obras em
andamento nas insĕtuições da Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cienėﬁca e Tecnológica,
necessárias à composição do Temo de Pactuação de Metas e Invesĕmentos, solicitamos que a aba
“Execução Orçamentária do SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS”, seja devidamente atualizada
para todas as obras com execução εsica em andamento, até 31 de março de 2016,
impreterivelmente.
2.
Ressaltamos que a referida aba passou por correções/adequações,
permiĕndo que o preenchimento do valor liquidado seja independente do preenchimento do valor
empenhado, podendo, desta forma, cada campo ter seu valor permanentemente atualizado a
medida que sofrer alterações
3.
Considerando a necessidade do completo preenchimento dessa aba para a
pactuação do acordo do Termo de Metas e Invesĕmentos, solicitamos o seguinte procedimento
por parte das insĕtuições:
a) As obras que não possuem cadastramento da aba Execução Orçamentária, ou
que possuem cadastro com dados de valor empenhado e valor liquidado
em desacordo com a realidade atual, deverão ter as informações corrigidas.
Para tanto se faz necessário apagar os valores já preenchidos, realizando novo
cadastramento, com inserção apenas do valor total empenhado e do valor total
liquidado. As obras que já foram preenchidas após a correção ( 29/01/2016), não
necessitam ter suas informações atualizadas, nesse caso basta manter os dados
já cadastrados.
b) Lembramos, por ﬁm, que unidades que não estejam com a aba Execução
Orçamentária devidamente atualizadas no SIMEC‐ monitoramento de obras, no
tempo previsto, prejudicará a análise situacional, necessária à assinatura da
Pactuação do Termo de Metas e Invesĕmentos com os recursos da 20 RG.
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Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos do Rego, Coordenador(a) Geral, em
22/03/2016, às 17:53, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Luciano de Oliveira Toledo, Diretor(a), em
22/03/2016, às 22:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenĕcidade deste documento pode ser conferida no site
hĥp://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0171096 e o código CRC D70CB16F.
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