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OFÍCIO Nº 104/2022 – Cotec/Sucor/RFB 

Brasília, 11 de abril de 2022. 

 
Ao Senhor 
André de Cesero 
Diretor de Relacionamento com Clientes – Dircl 
SGAN 601 – Módulo V – 2º andar – ala C – Serpro/Sede 
BRASILIA – DF – CEP. 70.836-900 

Assunto: Contrato RFB/Copol nº 19/2018 – Insuficiência de Dotação Orçamentária 

Senhor Diretor de Relacionamento com Clientes, 

1.          Cumprimentando-o, venho informar que foi sancionada a Lei nº 14.303, de 21 de 

janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 

2022. Na referida lei estão previstos R$ 554,6 milhões para todo o exercício de 2022, para 

manutenção dos serviços de produção de sistemas, Grupo de Natureza de Despesa (GND) de 

custeio, destinados aos contratos celebrados com as Empresas Públicas Serpro e Dataprev. Face 

às necessidades mensais atuais, destaca-se uma necessidade de suplementação para 2022 de R$ 

917,8 milhões. 

2.  Cabe informar que na última reunião realizada pela Junta de Execução 

Orçamentária (JEO) do Ministério da Economia (ME), ocorrida ainda no mês de março, o pedido 

de suplementação orçamentária realizada pela RFB não foi objeto de apreciação.  

3.  Assim, uma vez que foi confirmada a insuficiência de dotação orçamentária, 
conforme apontado acima, não é legalmente possível a ordenação ou a execução de despesa 
junto a esta empresa a partir de 12 de maio de 2022, até que haja a necessária suplementação 
orçamentária.  

Atenciosamente, 

Assinatura digital 
FELIPE MENDES MORAES 

Coordenador-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação 
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OFÍCIO Nº 0.112/2022 – Cotec/Sucor/RFB 

Brasília/DF, 18 de abril de 2022. 

Ao Senhor 
Antônio Geraldo de Oliveira Seixas 
Presidente do SINDIRECEITA 
SHCGN, 702/703Bloco E - Loja 37 - Asa Norte  
CEP: 70720-650 | Brasília/DF 

Assunto: Presta Informações sobre contrato RFB Serpro.  

Senhor Presidente, 

Cumprimento-o cordialmente e, em atenção ao Ofício 076/2022/Presidência, de 

14 de abril de 2022, o qual solicita informações sobre a situação do contrato da Receita Federal 

com o Serpro e o atual cenário orçamentário, esclarece-se, o que segue, com base no art. 15, 

§1º, inciso I, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 

2. A Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa 

da União para o exercício financeiro de 2022. Na referida lei estão previstos R$ 554,6 milhões 

para todo o exercício de 2022, para manutenção dos serviços de produção de sistemas, Grupo 

de Natureza de Despesa (GND) de custeio, destinados aos contratos celebrados com as 

Empresas Públicas Serpro e Dataprev. Face às necessidades mensais atuais, destaca-se uma 

necessidade de suplementação para 2022 de R$ 917,8 milhões. 

3. Diante desta necessidade, a RFB fez pedido de suplementação para a Junta de 

Execução Orçamentária (JEO) do Ministério da Economia (ME). Cabe informar que na última 

reunião realizada JEO, ocorrida ainda no mês de março, o pedido de suplementação 

orçamentária realizada pela RFB não foi objeto de apreciação. 
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4. Considerando o orçamento aprovado e em relação ao Serpro, não é legalmente 

possível a ordenação ou a execução de despesa junto à empresa a partir de 12 de maio de 

2022, até que haja a necessária suplementação orçamentária. O Serpro está sendo informado 

desta restrição orçamentária por meio de Ofícios, sendo o OFÍCIO Nº 104/2022 – 

Cotec/Sucor/RFB, de 11 de abril de 2022 (anexo a este Ofício), o mais recente deles. 

Atenciosamente, 

Assinatura digital 
FELIPE MENDES MORAES 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Coordenador-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação 
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