Universidade Federal da Bahia
Unidade
Processo

Pró-Reitoria de Planejamento
e Orçamento
Estimativa e Reestimativa de
receitas próprias

Sistema de Desenvolvimento
Institucional
PO - Procedimento Operacional

Identificação:
PO/PROPLAN/COORC/04

Versão:
00

Nº de
folhas:
1 de 4

Glossário de Termos
COORC – Coordenação de Orçamento da PROPLAN
D.O.U – Diário Oficial da União
FITASOF – Documento de lançamento realizado pela Secretaria de Orçamento Federal
MEC – Ministério da Educação
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual
PROPLAN – Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação
SIOP – Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento do Governo Federal
SOF – Secretaria de Orçamento Federal
SPO-MEC – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC
UO – Unidade Orçamentária

I.

OBJETIVO
Estimar as receitas que serão arrecadas no exercício e no ano seguinte.

II.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Portaria anual SPO-MEC – Prazos e procedimentos
Ementário de Classificação das Receitas Orçamentárias da União - O ementário da classificação por
natureza da receita orçamentária visa subsidiar os entes da Federação no processo de planejamento e
execução do orçamento, propiciando o adequado registro contábil das receitas orçamentárias. Disponível
em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1
Manual para Estimativa de Receitas Próprias - MERP

III.

RESPONSABILIDADES


Coordenação de Orçamento: consulta a publicação anual de Portaria da SPO-MEC com prazos e
procedimentos para estimativa de receitas; gera consulta construída no SIOP para acompanhamento da
arrecadação de receita própria; prepara ofícios circulares e encaminha às Unidades que realizam arrecadação
de receitas próprias; compila as informações recebidas pela Unidade e as do SIOP e faz os ajustes
necessários; consolida as informações recebidas, prepara as justificativas para a estimativa de receita
realizada e preenche os campos no SIMEC – Módulo de Receita Orçamentária da UO referentes ao ano
vigente, e quando da Etapa de PLOA os valores para o ano seguinte; anexa as planilhas-modelo no SIMEC e
realiza a da Estimativa da Receita.
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SPO – MEC: disponibiliza planilha no SIMEC; analisa e envia à SOF a estimativa de receita.
Unidades: encaminham à Coordenação de Orçamento as informações solicitadas.

PROCEDIMENTOS

1.

Coordenação de Orçamento consulta a publicação anual de Portaria da SPO-MEC com prazos e
procedimentos para estimativa de receitas.

2.

SPO-MEC disponibiliza planilha no SIMEC.

3.

Coordenação de Orçamento gera consulta construída no SIOP para acompanhamento da arrecadação de
receita própria.

4.

Coordenação de Orçamento prepara ofícios circulares e encaminha às Unidades que realizam arrecadação
de receitas próprias, para que identifiquem as receitas que arrecadam e para que preencham a planilha
modelo.
O ofício deve ser enviado com base nos prazos estabelecidos pela Portaria publicada pela SPO-MEC,
tanto por meio físico quanto eletrônico, juntamente com os formulários modelos de alteração da previsão
de receitas orçamentárias disponibilizados pela SPO.

5.

Unidades encaminham à Coordenação de Orçamento as informações solicitadas.

6.

Coordenação de Orçamento compila as informações recebidas pela Unidade e as do SIOP e faz os ajustes
necessários.

7.

Coordenação de Orçamento consolida as informações recebidas, prepara as justificativas para a estimativa
de receita realizada e preenche os campos no SIMEC – Módulo de Receita Orçamentária da UO
referentes ao ano vigente, e quando da Etapa de PLOA os valores para o ano seguinte.
O preenchimento é de acordo com a análise das informações recebidas pelas Unidades e as planilhas
disponibilizadas pela SPO.

8.

Coordenação de Orçamento anexa as planilhas-modelo no SIMEC e realiza a da Estimativa da Receita.
Caso haja a necessidade de ajuste da previsão de receitas orçamentárias enviadas, COORC realiza as
alterações solicitadas e encaminha novamente no SIMEC.

9.

SPO-MEC analisa e envia à SOF a estimativa de receita.
Créditos aprovados?
Sim - os créditos permanecem no disponível da UO.
Não - Se não aprovada no final do exercício, é lançada FITASOF de estorno dos créditos disponíveis na UO de
acordo com o estimado pela SOF, em caso de frustração.

Fim do processo.
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Após cada período de Estimativa de receita, a Coordenação de Orçamento aguarda o retorno da SOF e
acompanha a arrecadação para estimar e tomar medidas em caso de frustração ou excesso da arrecadação
das receitas.

I. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS
 Formulários modelos de alteração da previsão de receitas orçamentárias disponibilizados pela SPO .
II. FLUXOGRAMA
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