
 
 
 

GOVERNO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 

Ofício 02/2022 – DICONV 
Protocolo 23065.036233/2022-80 

Maceió- AL, 18 de novembro de 2022. 
 

Em atenção a retificação no comunica da CAPES nº2022/3011095, através da 
mensagem SIAFI nº2022/3011095, da inclusão da mensagem SIAFI nº2022/3054858/FNDE  e 
do Art. 14, do Decreto 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, a Divisão de Convênios 
(DICONV/DCF), vem por meio deste informar o Calendário de Encerramento do Exercício 
Orçamentário e Financeiro para os Termos de Execução Descentralizada (TED) em 2022. 

Esclarecemos que, conforme Ofício Nº 6/2022/CPO/PROGINST/UFAL, a 
Coordenação e Programação Orçamentária (CPO) se responsabilizará pelo controle e 
acompanhamento dos empenhos que sejam cadastrados através do Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens (SCDP) e, nestes casos os reforços e anulações serão de competência 
da CPO, cabendo a DICONV à abertura dos referidos empenhos. 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas e/ou 
esclarecimentos. 

 
 
 

Cleonábula Maria Maranhão Neves 
Diretora da Divisão de Convênios 

SIAPE 1483424 
  

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO DE 2022 PARA OS TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

UNIDADE GESTORA: 153037 GESTÃO 15222 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
DATA 

LIMITE 
EVENTO 

Até 
22/11/2022 

Recebimento dos processos ou requisição de utilização de registro de preço, de solicitação de 
emissão/reforço de empenho dos créditos orçamentários recebidos por Termo de Execução 
Descentralizada (TED) da unidade orçamentária 26291 (CAPES).  

Até 
23/11/2022 

Emissão/reforço de empenho dos créditos orçamentários recebidos por TED da unidade 
orçamentária 26291 (CAPES). 

Em 
24/11/2022 

 Devolução dos recursos orçamentários e financeiros não utilizados, que foram recebidos por Termo 
de Execução Descentralizada (TED) da unidade orçamentária 26291 (CAPES) e 26298 (FNDE) 

Até 
06/12/2022 

Recebimento dos processos ou requisição de utilização de registro de preço, de solicitação de 
emissão/reforço de empenho dos créditos orçamentários recebidos por TED das unidades 
orçamentárias 26101 (MEC), 26290 (INEP), 26298 (FNDE) e de órgãos não vinculados ao Ministério da 
Educação (26000) 

Até 
09/12/2012 

Emissão/reforço de empenho dos créditos orçamentários recebidos por Termo de Execução 
Descentralizada (TED) das unidades orçamentárias 26101 (MEC), 26290 (INEP), 26298 (FNDE) e de 
órgãos não vinculados ao Ministério da Educação (26000). 

Em 
26/12/2022 

Cancelamento de empenho e devolução do saldos orçamentários e financeiros não utilizados, que 
foram recebidos por Termo de Execução Descentralizada (TED) das unidades orçamentárias 26101 
(MEC), 26290 (INEP), 26291 (CAPES), 26298 (FNDE) e de órgãos não vinculados ao Ministério da 
Educação (26000). 

 


