Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Secretaria Executiva do Tesouro Estadual - SET
OC Nº 01/2022/DECON/SET/SEFAZ

ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

DATA: 24/01/2022

ABERTURA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO SISTEMA AFI/2022

Orientamos aos Órgãos e Entidades do Poder do Executivo nos assuntos a seguir:
1- Os órgãos deverão fazer as Solicitações de Despesas – SD dos contratos no sistema
AFI, com data de 03/01/2022, de acordo com as informações inseridas na opção
DETACONTRATO do sistema AFI, exceto Amazonas Energia;
2- Evitar empenhar despesas fora da data do dia 03/01/2022 nos casos em que ainda
não concluíram o empenhamento dos saldos de contratos;
3- Os contratos com fonte do Tesouro deverão ser empenhados com cronograma de
até 4 meses, sendo aditivado dentro do exercício, até a sua vigência, conforme
disponibilidade orçamentária;
4- A Execução da Folha de Pagamento do mês de Janeiro será feita automaticamente
pelo Órgão Central, com a data de 03/01/2022 ou na data do último empenho emitido
pelo Órgão, a partir de fevereiro obedecerá a data vigente;
5- Os Contratos vigentes cadastrados no DETACONTRATO de Amazonas Energia, O
Órgão Central emitirá no sistema AFI, pelo processo automático, a liberação da SD,
a emissão da NE por estimativa e a emissão de NL e PD das faturas atestadas;
6- Os Contratos novos e não cadastrados no DETACONTRTO de Amazonas Energia,
Os órgãos deverão fazer o cadastramento no DETACONTRATO, vincular as
Unidades Consumidoras - UCs ao contrato no AFI para emissão automática, pelo
órgão Central, de SD, NE, NL e PD;
7- O FES deverá efetuar o Destaque Orçamentário do mês de janeiro para as unidades
da área de saúde, com data de 03/01/2022;
8- O campo data de emissão da nota de empenho será editável somente no mês de
janeiro de cada ano.
OBS: A execução dos Restos a Pagar em 2022 ficará condicionada a assinatura de
todos os documentos emitidos no sistema AFI em 2021.
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