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CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC TELEFONE (048) 3721-8418       
Memorando Circular nº 001/DCF/SEPLAN/2016 
                              
                                                                               Florianópolis, 20 de setembro de 2016.           
                                                                                
Aos: Ordenadores de Despesa  
 
Assunto: Exclusão de solicitação de empenho não enviadas ao DCF 
  
         
 Senhor(a) Ordenador(a), 
 
1. Tendo em vista os procedimentos de execução orçamentária no exercício de 2016, 

solicitamos que sejam analisadas nos sistemas MATL/SARF, todas as Solicitações 
de Nota de Empenho emitidas por sua unidade que não tenham sido encaminhadas 
ao Departamento de Contabilidade e Finanças para lançamento no SIAFI e emissão 
da Nota de Empenho. 
 

2. Havendo Solicitações de Nota de Empenho não encaminhadas ao DCF, 
informamos que as mesmas serão excluídas do sistema conforme cronograma 
abaixo: 

  
a. Solicitações de empenho emitidas até 31/08/16 deverão ser encaminhadas 

para empenho até 30/09/16, todas as que não forem encaminhadas até esta 
data serão excluídas do sistema no dia 05/10/16. 
 

b. Solicitações de empenho emitidas até 30/09/16 deverão ser encaminhadas 
para empenho até 14/10/16, todas que não forem encaminhadas serão 
excluídas do sistema no dia 19/10/16. 

 
c. Solicitações de empenho emitidas até 31/10/16 deverão ser encaminhadas 

para empenho até 03/11/16, todas que não forem encaminhadas serão 
excluídas do sistema no dia 08/11/16. 

 
d. Solicitações de empenho emitidas até 04/11/16 deverão ser encaminhadas 

para empenho até 09/11/15, todas que não forem encaminhadas serão 
excluídas do sistema no dia 11/11/16. 

 e. Solicitações de empenho emitidas após 05/11/16 deverão ser encaminhadas 
para empenho em até 14 dias após sua emissão, todas que não forem 
encaminhadas nesse prazo serão excluídas do sistema. 
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3. Solicitamos também atenção às datas presentes no Memorando Circular nº 

005/CAA/SEPLAN/2016 em consonância ao disposto neste documento. 
 
4. Qualquer dúvida favor entrar em contato com o DCF, ramais 4213 ou 4220. 

 
                        Atenciosamente, 
 
 

Guilherme Martins Santana 
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças 

Portaria 1.001/2016/GR 
 

 
 


