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Assunto: Esclarecimentos sobre o pagamento PAP referente ao mês de janeiro de 2022Assunto: Esclarecimentos sobre o pagamento PAP referente ao mês de janeiro de 2022

 

Prezado@s Estudantes,

 

Vimos, por meio deste, esclarecer sobre os procedimentos de pagamento do PAP referente ao mês de janeiro de 2022.

De acordo com o Comunicado DSP n°58/2021, todos os estudantes participantes do PAP receberam no mês de dezembro

os auxílios creche, moradia e transporte duplicados, ou seja, receberam o mês de janeiro de 2022 antecipado. O mesmo

comunicado indicava que em janeiro de 2022 seria efetuado apenas o pagamento do auxílio alimentação quando houvesse

a liberação do orçamento anual para a Assistência Estudantil.

 

Desse modo, é importante pontuar que há etapas a serem realizadas, que envolvem não somente o campus, mas a Reitoria

e até mesmo o MEC, até que o pagamento de fato seja creditado na conta dos/as estudantes. Segue breve explicação dos

processos:

 

1. Considerando que é início de ano, só conseguimos dar encaminhamento aos processos de pagamento da Assistência

Estudantil após a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, que inicia sua discussão em

meados de dezembro, mas só é oficialmente aprovado no mês de janeiro.

2. No dia 13 de janeiro a DSP recebeu o Ofício n° 01/2022 - DOF-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP - Assunto:

Provisionamento Orçamentário - Janeiro 2022 com as informações previstas para o orçamento anual da

Assistência Estudantil. A partir desse documento, a DSP precisa solicitar o empenho dos valores anuais

considerando as ações Programa Auxílio Permanência e o Auxílio para os estudantes do curso PROEJA.

3. A DSP enviou o Ofício DSP n°01/2022 para a Diretoria Administrativa em 13 de janeiro, mesmo dia do

recebimento do ofício da PRA. Em posse desse documento, a DAD realiza a separação dos valores e a emissão do

empenho. Em 19 de janeiro recebemos a informação da Coordenadoria de Finanças de que o empenho havia sido

realizado e que estava pronto para ser utilizado.

4. Enquanto o empenho é realizado, a DSP elabora as listas de pagamento referente ao mês em questão e as envia por

meio de processo eletrônico no SUAP para a CAE, setor que realiza o cadastro dos pagamentos no sistema SIAFI.

5. As listas de pagamento de janeiro foram enviadas para a CAE em 19 e 20/01. A CAE, então, faz o cadastro de

todos os estudantes no sistema de pagamento e, em seguida, informa à Coordenadoria de Finanças que irá realizar

os procedimentos envolvendo a autorização para pagamento.

6. Após todas as autorizações devidas e a liberação do recurso é que os valores são creditados nas contas dos

estudantes.

 

Desse modo, esclarecemos que o processo de pagamento do PAP referente ao mês de janeiro está em tramitação e posto

que este é o primeiro mês do ano e que só conseguimos desenvolver as ações mediantes as informações orçamentárias

para o ano em vigência, enfatizamos que os pagamentos não estão em atraso, pois faz apenas sete dias úteis que a  DSP

recebeu as informações sobre o orçamento da Política de Assistência Estudantil prevista para 2022.

 

Dúvidas e/ou esclarecimentos podem ser enviados para o e-mail: assistenciaestudantil.spo@ifsp.edu.br

 

 

 

 

 

Câmpus São Paulo/SP, 26 de janeiro de 2022
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