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MI/CIRC/PRPLAD nº  005/2007 
 
 
De: Prof. José Antônio Galo 
      Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
 
PARA: Diretores de Unidades Acadêmicas 
             Pró-Reitores 
             Diretores Administrativos 
             Coordenadores de Convênios e Projetos Específicos 
 
 
Senhor(a): 
   

Atendendo ao processo de execução orçamentária do ano corrente, vimos confirmar o 

calendário para solicitações de compras (material de consumo e despesas de capital), 

através do SIE – Sistema de Informação para o Ensino, por lotes de pedidos tramitados até 

o dia 20 de cada mês, estando o último lote fixado para os pedidos tramitados até o dia 20 

de agosto de 2007, excluindo-se as dotações orçamentárias dependentes de liberações 

financeiras mensais; as quais poderão ter solicitações de compras correspondentes até, no 

máximo, o dia 20 de outubro de 2007. 

 

Ao mesmo tempo, renovamos que para atender às necessidades de materiais na Divisão de 

Almoxarifado, quando do esgotamento do respectivo saldo, a Unidade Gestora deverá 

solicitar, por meio de MI à Proplad, a respectiva suplementação da sua conta no 

Almoxarifado, solicitando equivalente transferência de recursos do seu saldo orçamentário, 

por meio da indicação da(s) dotação(ões) a ser(em) deduzida(s), com planejamento 

estabelecido para atendimento das necessidades até o final do ano corrente. 

 

A Unidade Gestora pode acompanhar a execução orçamentária e respectivos saldos através 

dos seguintes relatórios, disponíveis no SIE: 
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1. 04.01.99.03.04 – ORÇAMENTO DE DESPESA – UGR ÚNICA: este relatório lista o 

saldo orçamentário da Unidade Gestora em todas as classificações de despesas; 

2. 06.04.99.07 – SALDOS EM CONTAS CORRENTES: este relatório lista o valor já 

transferido do Orçamento para o Almoxarifado, o valor Gasto e o Saldo Disponível da 

Unidade Gestora; 

3. 06.04.99.35 – CONSUMO POR UNIDADES – DETALHADO: este relatório lista com 

detalhes o produto, quantidade e valor de cada Requisição atendida pelo Almoxarifado, por 

Almoxarifado e por cada Divisão/Setor da Unidade Gestora; 

4. 06.05.99.19 – SOLICITAÇÕES POR GESTORA NO PERÍODO: este relatório lista por 

Divisão/Setor, classificação orçamentária e valor as solicitações de compra da Unidade 

Gestora. 

 

Ademais, orientações sobre o uso adequado do SIE podem ser buscadas no endereço 

eletrônico www.sie.ufu.br, e acesso às “cartilhas” elaboradas pela DIRPD – Diretoria de 

Processamento de Dados/PROPLAD; bem como ao MI/DIRCL/036/2007, da Diretoria de 

Compras e Licitações/PROPLAD. 

 

Atenciosamente 

 

 

PROF. JOSÉ ANTÔNIO GALO 

 


