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Prezado Servidor, 

 

A funcionalidade referente à Programação Orçamentária das Contratações, do módulo de 

Execução de Despesas do Portal de Compras, foi alterada com o objetivo de otimizar a 

programação orçamentária das contratações realizada pelos órgãos e entidades para contratos 

cujo valor a ser executado é estimado.  

 

Tendo em vista a dinâmica das contratações estimativas, ao longo de sua execução, podem haver 

valores previstos e que não serão executados. Esses valores poderão gerar um “valor contratado 

excedente”. Este valor excedente, que pode vir a não ser mais executado, uma vez que constar na 

programação orçamentária da contratação, no Portal de Compras, comprometerá a cota 

orçamentária do Órgão para determinada dotação.  

 

Para viabilizar a adequação das programações orçamentárias das contratações que se enquadram 

no cenário acima descrito, a funcionalidade de programação orçamentária do Portal de Compras foi 

alterada conforme descrito neste comunicado. O objetivo é permitir que o valor excedente nos 

contratos de natureza estimativa não comprometa a quota orçamentária dos órgãos e entidades 

para os meses seguintes. 

 

Atenção! 

A funcionalidade apresentada neste comunicado deverá ser utilizada pelos órgãos e entidades 

apenas para os casos onde a reprogramação dos valores da contratação e/ou a realização de 

termo aditivo de supressão de valor não puderem ser utilizados ou sejam inviáveis.  

Destaca-se ainda que uma vez informado um valor como “Contratado excedente”, tal valor 

somente poderá ser programado e executado mediante autorização da SEPLAG. 
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Após localizar a programação da contratação que será editada, o usuário deverá acionar o 

comando “Exibir valor contratado excedente”, localizado na tela do cronograma da programação 

orçamentária, conforme destaque nas figuras a seguir. 

 

 

 

 

 



O novo campo referente ao valor contratado excedente será exibido, e o usuário poderá alocar o 

valor devido no campo. Para o exemplo a seguir serão alocados R$500,00 como valor contratado 

excedente. 

 

 

 

O valor alocado no novo campo será deduzido do saldo a programar da contratação, assim como 

ocorre com os valores programados para os meses da programação orçamentária da contratação. 

 

 



Por fim, o usuário deverá acionar o comando “Salvar cronograma”. 

 

 

 

Conforme já mencionado anteriormente neste comunicado, ao acionar o comando destacado 

acima, o sistema notificará ao usuário quanto a necessidade de autorização para que parte ou todo 

o valor contratado excedente possa ser liberado e programado para execução. Se for o caso, o 

usuário deverá confirmar a ação para concluir o procedimento. 

 

 

 

Após a confirmação, o valor contratado excedente será exibido tanto na tela do cronograma da 

dotação como as abas da programação da contratação, conforme destaque nas telas a seguir. 

 

 



 

 

 

 



Ao longo da execução da contratação, caso o órgão tenha identificado a necessidade de executar 

parte ou todo o valor alocado no novo campo “Valor contratado excedente”, o mesmo deverá 

entrar em contato com a Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária – 

DCMEFO da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária – 

SCPPO/SEPLAG, para solicitar a liberação do valor desejado.  

Contatos: 

 Henrique de Souza Linhares (SEPLAG) henrique.linhares@planejamento.mg.gov.br; 

 Mauro Fidelis Santana Pontes (SEPLAG) mauro.pontes@planejamento.mg.gov.br. 

  

Após análise, caso a solicitação de liberação seja atendida, constará na aba “Autorização de 

liberação de valor contratado excedente” e na aba de “Histórico” da programação da contratação, 

tanto o valor máximo que poderá ser liberado como o período para que a liberação seja feita pelo 

Órgão solicitante.  

 

Para o exemplo a seguir a SEPLAG autorizou a liberação de R$100,00 dos R$500,00 que estão 

alocados como valor contratado excedente. O órgão da programação da contratação deste 

exemplo poderá realizar a liberação do valor autorizado (R$100,00) até o dia 07/08/2012. Após 

essa data o procedimento não será mais permitido pelo sistema. 
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Mediante a autorização de liberação concedida, o usuário conseguirá liberar parte ou todo o valor 

contratado excedente e poderá realizar a reprogramação orçamentária da contratação de acordo 

com a necessidade. 

 

 

 

 



 

Caso a autorização de liberação não tenha sido registrada no Portal de Compras, ou o usuário não 

tenha feito a liberação no período estipulado pela SEPLAG, ou tente liberar um valor superior ao 

valor autorizado pela SEPLAG o sistema não permitirá que o procedimento seja concluído. 

 

 

 


