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Ofício-Circular SEI 78/2018-MP

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

À Senhora

IARA FERREIRA PINHEIRO

Subsecretária de Planejamento e Orçamento
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Anexo I, 1° Andar, Sala 100, Gabinete
70047-900 - Brasília - DF

Assimto: Orientações aplicáveis aos processos de execução orçamentária das despesas
relativas a Pessoal, Benefícios aos Servidores, Sentenças Judiciais e Pensões

Indenizatórias, e de reestimativa das receitas vinculadas a órgãos - Processo SEI
n^ 03500.000237/2018-85.

Senhora Subsecretária,

1. Com a finalidade de aprimorar os processos de acompanhamento e projeção das
despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Benefícios aos Servidores, Empregados, Militares e seus
Dependentes, Sentenças Judiciais e Pensões Indenizatórias oriundas de legislação especial e/ou
sentenças judiciais, e de reestimativa das receitas vinculadas a órgãos, encaminho a Vossa Senhoria
os documentos anexos (Anexos 1,11 e 111), contendo orientações aplicáveis aos citados processos.

2. Considerando o grau de complexidade no que diz respeito ao acompanhamento e
projeção das despesas com Pessoal e Encargos Sociais de cada Unidade Orçamentária, visando
facilitar o trabalho desenvolvido por essa Setorial Orçamentárias e pelas diversas Seccionais
orçamentárias, a título de sugestão, é apresentada matriz de projeção para essas despesas, contendo
a metodologia adotada pela SOF para o desenvolvimento do referido acompanhamento, conforme
Anexo 11 deste Ofício-Circular.

3. Ressalto quanto à importância da ampla divulgação dos Anexos a este Ofício-
Circular junto aos setores orçamentários vinculados a esse órgão (autarquias, fundações, empresas
estatais dependentes, agências, tribunais regionais, etc) e, em especial, às instâncias da área de
gestão de recursos humanos, responsáveis pelo efetivo pagamento das despesas com pessoal e



encargos sociais, e aos responsáveis nos órgãos e unidades pelo acompanhamento das receitas
orçamentárias.

4. Para a referida divulgação, está sendo encaminhada nesta data, para os endereços
eletrônicos dessa Instituição cadastrados nesta SOF, cópia do presente Ofício-Circular e seus
Anexos.

Atenciosamente,

(^RALDO JULIAU JU™R
Secrpario-Adjunto d^^rçamenro Federal
/  Assuntos Fiscak I
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