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Curitiba, 26 de abril de 2016. 

Prezados(as) Orçamentários(as) 

 

Informamos que concluímos a segunda fase de substituição dos processos físicos pelo 

sistema orçamentário on-line. Agora todos os pedidos de orçamento de arrecadação própria, 

deverão ser realizados via sistema on-line. 

Para realização das alocações deverá ser utilizada a opção ARRECADAÇÃO no 

campo "tipo de solicitação" (Tela Solicitação/Novo).  

Após o preenchimento da fonte de recursos um novo campo será liberado: a "CONTA 

DE ARRECADAÇÃO".  

Exemplos: Após a definição da fonte de recursos "cursos de especialização" 

(0250.002009) deverá ser informado para qual curso de especialização está sendo solicitado 

o recurso, visto que vários cursos de especialização utilizam a mesma fonte. Da mesma 

forma com a fonte 0250.502504  - "Participação dos departamentos nos cursos de 

especializações e prestação de serviços", deverá ser informado de qual departamento está 

sendo solicitado o recurso. 

Nos casos de contratos, convênios, arrecadação via UGR, e nos casos que os  

orçamentários(as) sentirem necessidade, é possível a inserção de documentos junto ao 

pedido. A inserção dos documentos contribuirá para instrução da solicitação, facilitando a 

localização do recurso, verificação da fonte, etc, bem como para sua devida comprovação, 

facilitando assim consultas, prestações de contas e instruções processuais. 

No campo observação deverá ser descrito, da mesma forma que se tem feito na fonte 

do tesouro nacional, a descrição das especificidades do pedido. 

Lembramos que é esta descrição que será exibida nos relatórios retirados pela sua 

unidade e pela PROPLAN, sendo assim o texto deve ser claro, sucinto e preciso, 

descrevendo o objeto da solicitação. Não é suficiente descrever o objeto como "Curso de 

Especialização" embora ele esteja definido no campo "Conta de Arrecadação" no sistema. 

Quando forem retirados os relatórios irá aparecer como descrição somente "Curso de 

Especialização" dificultando o controle por parte da UGR e da Seção de Arrecadação/DCF, 

podendo gerar trabalho adicional na identificação das liberações e demora nos atendimentos 

futuros para a unidade. O mesmo ocorre com a descrição "conforme anexo", entre outras 

descrições. 

Todas solicitações orçamentárias provenientes de Arrecadação passarão por 

verificação de disponibilidade financeira e controle da Seção de Arrecadação/DCF, sendo 

que as alocações dos orçamentos por parte da Coordenadoria de Orçamento da UFPR 

ocorrerão somente após esta verificação, como tem ocorrido com os processos físicos. 

No momento do preenchimento da tela no sistema orçamentário, caso a UGR não 

tenha a fonte ou a conta de arrecadação cadastrada favor encaminhar e-mail para 

arrecadacao@ufpr.br solicitando seu cadastro. Após o retorno do e-mail com a confirmação 

do cadastro o pedido poderá ser realizado. 

Segue cópia da tela de arrecadação. 

Bom trabalho a todos(as) 

 

Orlando Devai 
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