
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Calendário de Pagamentos e Encerrramento do Exercício de 2019 - CGFC/AP

DATA LIMITE

NOTAS FISCAIS

13 de dezembro Recebimento de documentos fiscais para pagamento em conta corrente

19 de dezembro Recebimento de documentos fiscais para pagamento por meio de boleto/ficha de compensação

20 de dezembro Estimativa para liquidação dos documentos recebidos

05 de janeiro Estimativa para pagamento dos documentos liquidados (data a ser fixada pelo MEC/STN)

Observação: Os boletos com data de pagamento no período de 21 a 31 de dezembro devem ser prorrogados para Janeiro de 2020.

BOLSAS DE ESTUDO

13 de dezembro Recebimento de solicitações para pagamento de bolsas referentes a Dezembro

06 de janeiro Estimativa para pagamento das bolsas

08 de janeiro Estimativa para recebimento das bolsas

AUXILIOS A DISCENTES E DOCENTES

25 de outubro Recebimento de solicitações para pagamento de auxilios com orçamento oriundo da CAPES

31 de outubro Recebimento de solicitações para pagamento de auxilios com orçamento da UFABC

Observação: As datas são fixadas em razão das datas limites de emissão de empenhos, descritas abaixo e deverão ser seguidas para eventos

que irão ocorrer até 14 de Janeiro de 2020.

BANCAS

13 de dezembro Recebimento de solicitações de pagamento referentes a participação de docentes em bancas de concurso público

RECOLHIMENTO DE GRU

17 de dezembro Emissão e pagamento de Guia de Recolhimento da União-GRU - Conforme CI/CGFC nº01, de 02/01/2019

Observação: A data é fixada em razão do tempo de processamento da GRU, no SIAFI e do tempo necessário à regularização contábil do documento.

CARTÃO CORPORATIVO

13 de dezembro Limite de utilização do Cartão de Pagamentos do Governo Federal-CPGF

20 de dezembro Prestação de contas da utilização do CPGF 

EMISSÃO/REFORÇO DE EMPENHO

08 de novembro Descentralizações de orçamento recebidas de orgãos vinculados ao MEC (CAPES, INEP, FNDE e EBSERH)

13 de novembro Orçamento da UFABC

06 de dezembro Descentralizações de orçamento recebidas dos demais orgãos não vinculados ao MEC

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
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