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Introdução
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• A partir de 2018, os detalhamentos e as 
movimentações orçamentárias em Ações/PIs, 
tanto no SIAFI como no SIPAC, estão sendo 
realizados pela PROPLAN, de acordo com o 
PGO. 

4



Relação com os outros Módulos
e sistemas estruturantes
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Orçamento SIAFI

UFPA (UG 153063)

Superintendências, Pró-
Reitorias, Unidades 

acadêmicas, Núcleos e 
Órgãos Suplementares

Superintendências, Pró-
Reitorias, Unidades 

acadêmicas, Núcleos e 
Órgãos Suplementares

Unidades SIAFI Unidades SIPAC

Orçamento Interno UFPA em 2018

UGRs
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Unidades SIAFI
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Centralização x Descentralização

• SIAFI x SIPAC
• PROPLAN descentraliza para centros de custo.

• Institutos, Núcleos, Campi, Órgãos Suplementares, 
Superintendências e Pró-Reitorias.

• Centro de custo poderá alocar sua dotação 
para suas subunidades fora do SIPAC (o SIAFI 
não visualiza).
• Faculdades, Polos, Programas, Diretorias, 

Coordenadorias, etc.
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Autorizações 
Orçamentárias
Requisições, Vínculos e Autorizações Orçamentárias
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Fluxo orçamentário das 
Requisições
• As requisições são liberadas baseadas na 

distribuição orçamentária Inicial:
• Material;

• Diárias;

• Passagens;

• Serviços PF e PJ;

• Hospedagem;

• Suprimento de Fundos e outras.
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Vínculo orçamentário das 
requisições
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Caminhos do Vínculo 
Orçamentário
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Orçamento da Unidade

• Utiliza orçamento distribuído para a unidade requisitante

Empenhos Estimados

• Utiliza recurso de um empenho estimativo existente para a 
unidade requisitante

Orçamento de Convênio

• Utiliza recurso vinculado a um convênio da unidade requisitante

Solicitar Autorização

• Solicita autorização parcial ou total para que outra unidade 
arque com a despesa
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Autorizações Orçamentárias



Autorizações Orçamentárias
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Autorizações Orçamentárias

Autorizar

• Autoriza despesa selecionando a célula orçamentária a ser 
utilizada

Negar

• Não autoriza e finaliza a requisição

Desbloquear

• Não autoriza e desbloqueia a requisição para ser enviada 
para outra unidade de custo pelo requisitante

Alterar Unidade de Custo

• Encaminha a autorização parcial ou total para outra unidade 
de custo
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Execução Orçamentária
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Benefícios do Orçamento no SIPAC

• Vinculação dos empenhos com as       
requisições

• Rastreabilidade das despesas

• Acompanhamento da execução 
orçamentária
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Portal Administrativo
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Portal Administrativo
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Despesas da Unidade
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Despesas da Unidade
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Empenhos Emitidos
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Empenhos Emitidos
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Extrato Orçamentário
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Extrato Orçamentário
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• Extratos de Requisições Contidas de Material de 
Consumo (339030) realizados pela COMPERVE no 
período Abril/2011.
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Extrato Orçamentário por 
Unidade com filtros



Movimentação Orçamentária
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Movimentação Orçamentária
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Saldo Orçamentário por Unidade
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30

Saldo Orçamentário por Unidade



31

Saldo Orçamentário por Unidade



Remanejamentos e 
Descentralizações
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Unidades Acadêmicas e 
Administrativas

• Descentralização orçamentária: alterações 
orçamentárias que acarretem em alteração 
de valores entre ações/projetos/atividades 
de diferentes Unidades da UFPA.

• Remanejamento orçamentário: alterações 
orçamentárias que acarretem em alteração 
de orçamento entre 
ações/projetos/atividades/naturezas de 
despesa da mesma Unidade (UGR). 
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Importante!

• Ao solicitar qualquer alteração orçamentária a 
unidade deve verificar se possui saldo suficiente 
no Plano Interno que será deduzido, caso 
contrário a solicitação NÃO será atendida. Todos 
os remanejamentos e descentralizações de 
orçamento serão acompanhados de limite 
orçamentário para empenho em valor 
equivalente.
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Procedimentos para a efetivação 
de remanejamentos:
• Preencher o Formulário de Solicitação de Remanejamento, sempre 

lembrando de seguir o controle numérico sequencial;

• Encaminhar para o e-mail orcamento@ufpa.br com o assunto: 
“Remanejamento xx/2018 – Sigla da Unidade”;

• Neste caso não é necessária a impressão ou assinatura do dirigente no 
formulário, mas o e-mail utilizado para o envio do formulário deve ser 
preferencialmente institucional ex: cpga.institutoxx@ufpa.br ou 
institutoxx@ufpa.br.  A DIPLAN/PROPLAN irá recepcionar e analisar a 
solicitação;

• O remanejamento será efetuado no SIPAC/SIAFI.

Mais informações: consultar o Memorando Circular 05 da PROPLAN: 
http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/MEMORANDO_
CIRCULAR_n_05.2018-PROPLAN-
Alteracoes%20orcamentarias_ao_PGO_2018-Orientacoes.pdf

Formulário disponível em: 
http://www.proplan.ufpa.br/index.php/component/content/article?layou
t=edit&id=154
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• Preencher o Formulário de Solicitação de Descentralização, sempre 
lembrando de seguir o controle numérico sequencial;

• Imprimir o formulário e colher a assinatura do gestor da unidade;

• Enviar o documento digitalizado para o e-mail orcamento@ufpa.br com 
o assunto:

• “Descentralização xx/2018 – Sigla da Unidade”.

• A DIPLAN/PROPLAN irá recepcionar e analisar a solicitação.

• O remanejamento será efetuado no SIPAC/SIAFI. 

Mais informações: consultar o Memorando Circular 05 da PROPLAN: 
http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/MEMORANDO_
CIRCULAR_n_05.2018-PROPLAN-
Alteracoes%20orcamentarias_ao_PGO_2018-Orientacoes.pdf

Formulário disponível em: 
http://www.proplan.ufpa.br/index.php/component/content/article?layou
t=edit&id=154
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Procedimentos para a efetivação 
de descentralizações:

http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/MEMORANDO_CIRCULAR_n_05.2018-PROPLAN-Alteracoes orcamentarias_ao_PGO_2018-Orientacoes.pdf
http://www.proplan.ufpa.br/index.php/component/content/article?layout=edit&id=154
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Módulo de Orçamento
Dúvidas? Perguntas?
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