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APRESENTAÇÃO

Este manual visa auxiliar os gestores de Bolsas da Universidade Federal de 

Pelotas para o correto procedimento no encaminhamento de solicitação para pagamento 

de bolsistas, bem como destacar as suas responsabilidades nesse encaminhamento.  

O material confeccionado pela Seção de Liquidação da Despesa da Coordenação 

de Finanças e Contabilidade (Pró-Reitoria Administrativa) da Universidade Federal de 

Pelotas contempla duas etapas. A primeira apresenta informações da formalização do 

processo de pagamento no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Já a segunda visa 

orientar os passos de forma ilustrada que se deve seguir para o registro dessa despesa no 

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 
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MANUAL PARA ENCAMINHAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

Bolsas referem-se à destinação de recursos financeiros a bolsistas, contribuindo pa-

ra a consecução de fins, em condições previamente definidas e publicadas em edital e acor-

dadas entre as partes interessadas no processo que instrui a concessão requerida, assim 

como CPF regularizado e ser titular de conta corrente (qualquer instituição financeira).

O processo de pagamento a bolsistas deverá ser devidamente instruído pelas Pró-

Reitorias ou Unidades competentes e encaminhado para a Coordenação de Finanças e 

Contabilidade (CFC) conforme aqui descrito. 

Registra-se que a seleção dos bolsistas beneficiados é de responsabilidade da Pró-

Reitoria ou Unidade interessada e que esta deve respeitar os princípios da administração 

pública, sobretudo quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem 

como realizar os controles necessários para a concessão das bolsas e a manutenção, como 

por exemplo: controle de assiduidade.

Devido à importância dessa despesa e em consonância com o disposto no artigo 

5º, caput, da Instrução Normativa número 02/MPOG (Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão), de 06 de dezembro de 2016, que estabelece a ordem 

cronológica de pagamento nos órgãos públicos, informamos que as bolsas na UFPel são 

pagas com prioridade.

Esclarece-se, ainda, que, de acordo com o Decreto nº 9.580, de 22 de Novembro 

de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda) – Artigo 35, inciso VII, alínea "a", os 

rendimentos recebidos a título de bolsas de estudo são “isentos do imposto sobre a 

renda, desde que caracterize doação, ou seja, quando recebidos exclusivamente para 

proceder a estudo ou pesquisa e o resultado dessas atividades não represente vantagem 

para o doador e não caracterize contraprestação de serviços”. (RF, 2019).

Após essa breve contextualização, seguem-se, primeiramente, instruções para a 

criação de processo no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) de encaminhamento de 

bolsas para pagamento na UFPel e, posteriormente, passos atinentes ao processo de 

liquidação de bolsas no SIAFI pela SLD (Seção de Liquidação de Despesas).
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Fig. 2

Fig. 1

CRIAÇÃO DO PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSAS NO SEI

2.1 Criação do processo no SEI

Iniciar processo e escolher o tipo do processo, conforme demonstra tela abaixo:

2.2 O processo deverá, obrigatoriamente, conter:

• Documento “Demonstrativo de Pagamento de Bolsistas”, conforme Modelo 

abaixo, com todas as informações e links preenchidos de maneira legível e clara: 
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• Lista de credores em formato PDF (com todas as páginas anexadas e com o valor 

total).

• O Demonstrativo de Pagamento de Bolsistas deverá ser assinado eletronicamente 

pelo(a) Coordenador(a) do Projeto ou da Unidade.

• Base Legal da criação da bolsa, exemplo: Resolução, Programa, Portaria etc. é 

obrigatório constar no processo. Podendo ser da forma textual no próprio 

Demonstrativo da Despesa.

2.3 Encaminhamento: 

Após a inclusão de todos os documentos aqui listados, o processo de pagamento 

deve ser encaminhado à SLD, para a realização do lançamento no Sistema 

Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e posterior pagamento.
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PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS NO SIAFI 

Na SLD, será realizado o lançamento da Bolsa encaminhada por meio do 

documento Recibo de Pagamento (RP), onde serão informados os dados específicos da 

bolsa, tais como denominação, período de vigência (competência), número de empenho, 

valor do pagamento e Lista de Credores.

Por isso, a importância desses dados estarem corretamente informados no 

Documento Demonstrativo para Pagamento de Bolsistas.

A seguir, são informados os passos do processo de liquidação de bolsas no SIAFI:

Dados Básicos:

Fig. 3

Na Aba Dados Básicos, a principal diferença quanto ao preenchimento dos demais 

tipos de lançamento é que o código do credor é 00000000000191, o qual se refere ao 

Banco do Brasil. 

Isso se dá pelo fato de que as bolsas geralmente contemplam uma lista de 

discentes, cada um com uma conta bancária própria e diferente, gerando uma Lista de 

Credores. Por isso, ao invés de constar o CPF do aluno no Código do Credor, coloca-se o 

código do Banco do Brasil.
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Fig. 4

Principal com Orçamento:

Na Aba Principal com Orçamento, a Situação utilizada é a DSP 061, denominada 

“Despesas com Bolsas de Estudo”. Nessa aba, devem ser apontados o número da Nota de 

Empenho com o respectivo subitem (01) e a VPD (Variação Patrimonial Diminutiva) de 

Incentivos à Educação (3.9.4.1.1.01.00). 

Observa-se que há também Notas de Empenhos com subitem 04 (Auxílios para 

desenvolvimento de estudos) cuja VPD de Incentivos à Educação difere, sendo 

3.9.4.1.1.03.00.
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Fig. 5

Dados de Pagamento:

Na Aba Dados de Pagamento, o Favorecido é o código 00000000000191 – Banco 

do Brasil, igualmente ao mencionado na aba Dados Básicos.
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Fig. 6

Pré-Doc:

Na Aba “Pré-Doc”, insere-se o número da Lista de Credores e preenche-se o 

domicílio bancário do favorecido conforme demonstrado na tela acima. 

Após, deve ser preenchida a aba referente ao centro de custo e, por fim, 

registrado o lançamento, que indicará o número da RP.

 A Lista de Credores deverá ser FECHADA no SIAFI, para que não seja possível 

alterar os dados já liquidados.

O processo é, finalmente, encaminhado para o Núcleo Financeiro (NUFINC) para o 

seu respectivo pagamento.
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