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DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO (DAF)

Circular nº 001 Conjunta DAF/DPO/DPI/2017/DAF

Em 24 de agosto de 2017.

Para: todas as Unidades Administra vas, Acadêmicas, Centros e Órgãos Complementares da FUB.
Assunto: Calendário de Encerramento de A vidades do Exercício de 2017..
Senhor(a) Dirigente,

1.

Os Decanatos de Administração - DAF, de Planejamento, Orçamento e Avaliação
Ins tucional – DPO, e de Pesquisa e Inovação - DPI divulgam o Calendário de Encerramento de
A vidades do Exercício de 2017, tendo em vista o que dispõem no decreto de programação
orçamentária e ﬁnanceira para o exercício 2017, Decreto nº 9.018 de 30 de março de 2017, e as
orientações do Ministério da Educação - MEC, Portaria SPO/MEC nº 3/2017 de 07 de agosto de
2017.

2.

Os tulares dos Centros de Custo deverão observar os prazos no Calendário e
normas ﬁxadas com obje vo de dar efe vidade à execução orçamentária e ﬁnanceira e
o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no manual de encerramento do exercício de
2017 do SIAFI e recomendações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo (CGU e
TCU).

3.

Acompanham a presenta Circular Conjunta n. 001 DAF/DPO/DPI/2017, os seguintes
documentos: 1) ANEXO I: Calendário Cronológico (para uso da Administração); 2) ANEXO II:
Calendário Temá co, organizado por assuntos relevantes para as unidades acadêmicas; e 3)
ANEXO III: Orientações gerais acerca do Calendário.

4.

Os Decanatos ressaltam que as diﬁculdades enfrentadas pela Universidade de
Brasília em relação ao cenário de restrição orçamentária e ﬁnanceira que impactam diretamente
nas despesas contratuais para manutenção das a vidades e impedem a adoção de prazos mais
ﬂexíveis para ações abrangidas no presente Calendário.

5.

Por ﬁm, informam que as Diretorias vinculadas aos Decanatos estarão à disposição
para orientar as Unidades quanto ao encaminhamento de solicitações previstas no referido
calendário.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares dos Santos, Decano(a) Subs tuto(a) do
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Ins tucional, em 25/08/2017, às 11:25,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Lucilia dos Santos, Decano(a) do Decanato de
Administração, em 25/08/2017, às 17:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Decano(a) de
Pesquisa e Inovação, em 25/08/2017, às 17:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1556710 e
o código CRC D81236DF.

Referência: Processo nº 23106.104923/2017-11
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