
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 2/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF/DAF

Ao(À) Sr(a).:
ORÇAMENTÁRIOS DA UFPR

Assunto: Procedimento para Pagamento de Bolsas e Auxílios

1. Considerando  a  orientação  feita  pela  UFPR/R/GAB/AUDIN,  anexa  ao  processo
23075.015264/2019-16, atualiza-se o con do no Memorando-Circular nº 1/2017/UFPR/R/PROPLAN
/DCF/DDAF  (ID  SEI  0091963),  o  qual  se  ocupa  em  orientar  quanto  a  elaboração  de  declaração,
devidamente assinada pelo responsável pelo projeto (ou acordos assemelhados), no que se refere ao
atendimento aos requisitos básicos para concessão de bolsa/auxílio.

2. Esclarecemos  que  os  procedimentos  descritos  no  memorando  supracitados
permanecem válidos e passam conter em seus termos os seguintes itens necessários ao pagamento
de despesas rela vas aos elementos 18 e/ou 20.

a) Se  a  bolsa  está  atrelada  a  algum  projeto/convênio/contrato/TED (origem do
objeto);

b) Se os beneficiários possuem vínculo com a UFPR (Resolução 27/08-CEPE, Art. 5º,
inc. VI quando das pós-graduações);

c) Se o processo sele vo para distribuição das bolsas/auxílios teve a transparência
necessária para a comunidade envolvida, e

d) Apuração da veracidade dos documentos con dos no processo.

e) Se os beneficiários não estão recebendo bolsas cumula vas de acordo com as
normas internas da UFPR

3. A criação da lista de credores (LC) no âmbito do SIAFI  con nua como atribuição da
unidade, bem como, do servidor envolvido nos procedimentos financeiros.

4. Reiteramos que estas exigências decorrem das resoluções existentes no âmbito desta
IFES e dos apontamentos recentes dos órgãos de controle. Isto posto, guardadas as proporções, é de
inteira  responsabilidade  da  unidade  demandante  da  despesa  (detentora  do  orçamento  u lizado)
atender  e  manter  as  informações  destes  requisitos  básicos  e,  o  processo  que  não  atender  esta
prerroga va será devolvido para a correta formalização processual.

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por SAULO SILVA LIMA FILHO, DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, em 14/03/2019, às 16:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CEZAR MARTINS, DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, em 14/03/2019, às 16:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1640327 e
o código CRC 29297FEA.

Referência: Processo nº 23075.002612/2019-87 SEI nº 1640327
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