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Sessão Ordinária de 09 de maio de 2016. 
 
 
Expediente: Orçamento 2017 
 
Relator: Ana Carolina Tonelotti Assis 
 
Contexto e Histórico: 
 
Em março de 2016, solicitamos aos Coordenadores de Curso do CCNH que 
enviassem as previsões de demanda para aquisições de materiais de consumo e 
permanentes para o ano de 2017. 
 
Até 20/05/2015, devemos encaminhar à Pró-reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) nossa planilha de previsão orçamentária, 
conforme arquivo anexo, contendo, além das previsões feitas pelos Coordenadores, 
demandas de valores para diárias, capacitação dos servidores técnico-administrativos, 
aquisições para pesquisa e extensão e contingência para itens não adquiridos; 
somamos também previsões de gastos com importação, TRI e suprimentos. 
 
A PROPLADI limitou os valores de custeio a R$ 450.000,00 e o de diárias, a R$ 
8.000,00. 
 
O limite de custeio foi determinado considerando-se a execução orçamentária da área 
nos exercícios 2014 e 2015, e o valor concedido em 2016. 
 
Como as despesas de custeio ultrapassaram o limite indicado, o excedente será 
incluído na proposta e apresentaremos justificativas sobre a importância dessas 
despesas. 
 
O valor de investimento não foi limitado. 
 
A proposta inicial total do CCNH (custeio + investimento) será de aproximadamente R$ 
3.269.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil reais). 
 
 
Avaliação: 
 
A PROPLADI nos informará oportunamente qual será o valor total destinado ao CCNH 
para despesas de custeio e para investimento, incluindo o valor para despesas com 
diárias, sendo, geralmente, necessário o ajuste da proposta inicial para o valor 
informado. 
 
Nos anos de 2015 e 2016, não foram disponibilizados recursos de investimento. 
 
Nossa proposta orçamentária ajustada será analisada pelo conselho posteriormente e 
então enviada à PROPLADI.  
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Observe-se que valores de custeio, desde que o limite estipulado para diárias não seja 
ultrapassado, podem ser transferidos entre os cursos. 
 
 
Conclusão: 

Favorável à aprovação do documento. 

 


