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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 29/2022/UFPR/R/PRPPG/UAA

    

Prezados Coordenadores(as) e Secretários(as),

 

Segue cronograma rela�vo ao final do exercício de 2022 para cumprimento em relação aos processos.  

 

30/09 – Encaminhar solicitações de processos de COMPRAS (materiais e serviços) até a data
de 30/09/2022 

07/10 – Prazo para envio de solicitações de pedido de transferência de recursos para o Almoxarifado
Central, Imprensa, Correio e demais unidades; 

11/11 - Úl�ma data para recebimento de qualquer mercadoria (bens de consumo e permanentes) ou
serviços, cujos documentos devam ser anexados ao processo. Após esta data, solicitar ao fornecedor a
entrega dos materiais ou execução do serviço em 2023; 

23/11- Data limite para encaminhamento dos processos de compras com os documentos para
pagamento ao fornecedor (nota fiscal, atesto de recebimento, relatório de entrada no Almoxarifado e
outros solicitados em cada caso, em despacho próprio após o registro do empenho nos autos
processuais); 

25/11 - Todos os processos que não forem encaminhamentos para pagamento deverão ser
encaminhados para UCEO / PRPPG para serem inscritos em restos a pagar, ficando seu recebimento e
demais andamentos postergados para 2023. Por favor, devolver os processos com um despacho
solicitando a inclusão em restos a pagar e o mo�vo.  

25/11- Data limite para envio de processos de passagens (professores), diárias (professores) e auxílio
financeiro (a estudantes). 

 

Aproveitamos para informar algumas diretrizes importantes: 

Solicitamos que enviem os processos de compras, com orçamento mínimo de 30 dias de vigência, menos
que isso, devido aos tramites e quan�dades de processos, pode ser que tenhamos que devolver o
processo assim que vença a vigência para atualização. 

Quando enviar o processo a esta UCEO para pagamento ou RAP, favor deixar fechado o mesmo em sua
unidade. 

Solicitações de passagens e diárias com menos de 20 dias do início da viagem, devem ter jus�fica�va de
urgência.  

Reforçamos que houve alteração em maio do regramento do auxílio à estudante constante no site da
PRPPG em: 
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h�p://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2022/05/in-auxilio-estudante.pdf 

 

Para consultar o saldo do PPG, entrar neste link em SALDOS PROAP 2022, estamos tentando atualizar
pelo menos uma vez por semana: h�p://www.prppg.ufpr.br/site/en/orcamento_financas/solicitacoes-de-
servicos/ 

 

Desde já agradecemos, 

 

A�., 

EQUIPE UCEO PRPPG 

 

 

 

 

Curi�ba, 25 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO LEANDRO PINTO, CHEFE DA
UNIDADE DE CONTROLE E EXECUCAO ORCAMENTARIA - PRPPG, em
25/08/2022, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4837327 e
o código CRC BE2A17CB.
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