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Prezados (as),
 
A Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAD e a Assessoria Técnica e de Desenvolvimento
Organizacional – ASPLAN informam que, em decorrência dos prazos estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ para encerramento do exercício financeiro de 2022, as Unidades
Administrativas e Acadêmicas deverão encaminhar os processos financeiros para empenho até
12/12/2022, destacamos que o prazo final para empenho será dia 16/12/2022.
Solicitamos que os processos financeiros que se encontram nas diversas unidades da Universidade sejam
devolvidos a Gerência de Finanças e Contabilidade – GEFIN, impreterivelmente, até o dia 16/12/22, para
que não haja prejuízo quanto aos procedimentos de conferência, liquidação, pagamento da despesa que
ocorrerá até dia 20/12/2022.
As unidades deverão informar à GEFIN, até o dia 20/12/22 as despesas ocorridas e não empenhadas no
exercício financeiro de 2022, para inscrição, obrigatória, no Passivo Financeiro da Universidade como
Despesa de Exercício Anterior – DEA.  Caso a unidade deixe de informar alguma despesa no período
citado, deverá entrar em contato com a ASPLAN imediatamente.
Os prazos serão rigorosamente cumpridos conforme cronograma de encerramento do exercício de 2022.
Subscrevemo-nos ao tempo em que nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente, 
 
Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira
Pró-reitor de Administração e Finanças
 
Alessandra Silva Barros Araujo
Assessora Chefe da ASPLAN
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Silva Barros Araujo, Assessora Chefe, em 01/11/2022, às
12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30
de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira, Especialista em Polí�cas Públicas
e Gestão Governamental, em 01/11/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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