O Sistema de Créditos Orçamentários no Cobalto
Guia de utilização
O sistema de créditos orçamentários, ferramenta institucional utilizada por todas as unidades da UFPel para a realização do
acompanhamento orçamentário de suas UGR (Unidade Gestora Responsável), migrará da plataforma atual (Consulta Créditos Orçamentários
- https://www2.ufpel.edu.br/pra/dfc/dfc1/) para o Sistema Cobalto. A integração ao Cobalto visa compatibilizar o sistema com outras
ferramentas de gestão da UFPel, já integradas ao Cobalto, bem como disponibilizar novas funcionalidades aos usuários de forma a otimizar o
acompanhamento da execução orçamentária por parte das unidades da UFPel. O novo sistema deverá ser utilizado por todas as unidades a
partir do exercício orçamentário 2019.
Além das funcionalidades legadas (acompanhamento orçamentário e geração de números de pedido para aquisições e solicitações de
serviços), o novo sistema deverá ser utilizado para a solicitação de operações orçamentárias adicionais, a saber:
-

Solicitação de remanejo de crédito entre naturezas de despesas;
Solicitação de transferência de crédito entre UGRs.

Tais operações, hoje solicitadas pelas unidades através de processo no SEI, deverão, obrigatoriamente, ser solicitadas através do
Cobalto a partir do exercício 2019. Os pedidos de abertura de crédito, para as unidades que não possuírem crédito suficiente na sua UGR,
deverão ser realizados através de processos no SEI. De forma similar ao que ocorre atualmente, a visualização da abertura de créditos,
remanejo e transferência no sistema de créditos orçamentários somente será possível no dia útil seguinte ao da respectiva operação realizada
pela SOR. A seguir estão resumidas essas informações:
-

Abertura de crédito: solicitada via SEI e atualizada no Cobalto no dia útil seguinte à abertura pela SOR;
Remanejo de crédito: solicitado via Cobalto e atualizado no dia útil seguinte à realização da operação pela SOR;
Transferência de crédito: solicitada via Cobalto e atualizada no dia útil seguinte à realização da operação pela SOR.

Considerando as mudanças na interface do sistema e as novas funcionalidades disponíveis, o presente guia de utilização foi elaborado
para auxiliar os usuários do sistema a realizar suas operações orçamentárias na nova plataforma, o qual será atualizado conforme a
atualização/modificação do sistema. A seguir estão descritas as diversas funcionalidades do novo sistema.

