
ROTEIRO PARA A PRIMEIRA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO, DE EMPENHOS E PAGAMENTOS À 

FUNDAÇÕES DE APOIO CONTRATADAS REFERENTE AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO 

E STRICTO SENSU), CURSOS DE EXTENSÃO, E PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO, CUJOS 

RECURSOS TRANSITEM PELA CONTA ÚNICA DA UFBA, MEDIANTE SISTEMA DE GRU 

 

SETOR/DEPARTAMENTO/COORDENADOR (A) RESPONSÁVEL PELO PROJETO/CURSO: 

1) Encaminha ao NECOMP (por e-mail) solicitação para cadastro do projeto/curso no 

Sistema de Gerenciamento de Guia de Recolhimento da União (SGGRU) informando os 

valores, quantidades de parcelas, prazo de vigência e outras informações pertinentes; 

2) Após sua efetivação cadastra os responsáveis pelo pagamento (pessoa física ou jurídica) 
no SGGRU para emitir a GRU e efetuar o pagamento; 

3) Providencia seguinte documentação: ofício à Diretoria solicitando a liberação do crédito 

orçamentário, informando o título do curso/projeto, o coordenador (a), o número de 

dispensa de licitação, a fundação contratada (com nome e contatos do técnico de 

acompanhamento do projeto na fundação), valor total do curso/projeto, cronograma 

de desembolso e o valor previsto para ressarcimento da EPUFBA (mínimo de 5% de 

acordo com a Resolução nº 06/2013), conforme modelo de ofício; 

4) Providencia justificativa para atender ao cronograma de desembolso, a ser incluída no 

processo de pagamento à fundação contratada (quando for o caso). 

DIRETORIA DA EPUFBA: 

1) Quando da ciência do pedido, encaminha o ofício do demandante ao NEOCOMP para as 

providências pertinentes; 

 

NEOCOMP: 

1) Encaminha pedido de cadastro de projeto no SGGRU à Seção de Receitas da CCF/PROAD, 

acompanha a sua efetivação no sistema, e informa ao coordenador (a) /secretário (a) 

do projeto/curso; 

 

2) Recebe o encaminhamento da Diretoria com a documentação enviada pelo 

demandante, solicita o crédito orçamentário para a EPUFBA (com base nos pagamentos 

registrados no SGGRU), através de processo aberto no SIPAC destinado à Seção de 

Receitas da CCF/PROAD (a Seção de Receitas realiza providências pertinentes e 

encaminha o processo à Coordenação de Orçamento/PROPLAN); 

 

3)  Após liberação do crédito pela PROPLAN providencia a solicitação de empenho e 

encaminha à Seção de Registros Contábeis/CCF-PROAD para o registro no SIAFI, através 

de processo aberto no SIPAC; 

 

4) Recebe o processo com o número do empenho SIAFI, solicita a fatura junto a fundação 

de apoio contratada; 

 

5) Solicita ao coordenador (a) e/ou secretário do projeto a justificativa para atender ao 

cronograma de desembolso (quando for o caso); 



 

6) Recebe a fatura e a justificativa (quando for o caso) e providencia o pagamento à 

fundação de apoio contratada (obedecendo rotinas próprias), através de processo 

aberto no SIPAC. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

A) No 1º empenho ocorre a publicação do contrato com a fundação de apoio. Esse 

procedimento é feito pela CCCONV após informação da CCF que a solicitação do 

empenho é registrada no SIAFI. Posteriormente a CCCONV encaminha ao 

coordenador (a) do projeto/curso e ao NEOCOMP, a cópia do contrato publicado no 

D.O.U.; 

B) O NECOMP fará o acompanhamento e controle dos futuros pagamentos efetuados 

para cada projeto no SGGRU, e dará andamento às demais solicitações de 

crédito/empenhos e pagamentos às fundações contratadas; 

C) O NEOCOMP encaminhará ao coordenador (a) /secretário (a), a planilha de controle 

contendo os ingressos de recursos financeiros no SGGRU, os valores retidos como 

taxas da UFBA (parágrafo 8º, artigo 1º da Resolução CONSUNI 06/2013), e valor 

pago à fundação contratada; 

 

 

 

 

 

 


