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Relato Conselho do CCNH

Sessão Ordinária de 15 de Outubro de 2018.
Ordem do dia: Revisão da Resolução ConsCCNH 04/2016 (sobre diárias e
passagens)
Relator: Arnaldo Rodrigues Santos Jr
Contexto e Histórico:
A proposta versa sobre a revisão das resoluções 02 e 03 de 2015 e 04 de 2016. A
Resolução nº. 02/2015 dispõe sobre a concessão de diárias a convidados e
colaboradores eventuais participantes dos eventos apoiados pelo CCNH. A Resolução
nº. 03/2015 dispõe sobre a divisão da verba do Centro destinada ao custeio de diárias,
dentre seus servidores, convidados e colaboradores eventuais. A Resolução nº
04/2016 dispõe sobre a concessão de afastamento com ônus dos docentes vinculados
ao Centro.
Foi apresentado na reunião ordinária de 24 de Setembro de 2018 do ConsCCNH as
motivações que levaram a essa modificação. Todas essas motivações foram acolhidas
como parcimónia pelo Conselho, não havendo grande polêmicas no expediente onde
a nova minuta foi discutida.
Os grandes motivadores da modificação são:
- Tradicionalmente no final do mês de julho, ocorre a desvinculação orçamentária
das áreas, quando a PROPLADI recolhe o orçamento que as áreas não utilizaram
e o redistribui mediante apresentação de estimativa devidamente justificada e
disponibilidade orçamentária. Assim, a partir da desvinculação, que coincide com
a metade do segundo quadrimestre, não há garantia sobre a aplicação de
recursos para pagamento de diárias.
- A divisão do orçamento pode restringir a aprovação de pedidos, especialmente no
primeiro quadrimestre, devido à limitação imposta pela cota. Por outro lado,
podem sobrar recursos ao final do terceiro quadrimestre, caso não sejam
solicitados. Em outras palavras, podemos de deixar de atender pedidos por falta
de recursos que, ao término do ano, “sobrarão”.
- A Resolução nº. 03/2015 prevê que os recursos sejam ainda divididos em 2,
metade para servidores e a outra metade para convidados e colaboradores. No
entanto, existem três categorias pelas quais o orçamento deve ser dividido, quais
sejam: diárias nacionais para servidores e convidados, diárias nacionais para
colaboradores eventuais e diárias internacionais para servidores. Ou seja, a
divisão pela metade é de difícil aplicação na prática.
Para resolver tais contradições e unificar as normas que regem o assunto no âmbito
do CCNH, propõe-se a Minuta de Resolução em anexo.
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Avaliação:
A seguir um breve gráfico apresentado na sessão de 25 de Setembro que ilustra a
execução orçamentária no que tange ao tema
Figura 1 - Valor utilizado, por tipo de diária, por ano.

Fonte: Apêndice do Relatório de Gestão e Controle do Agente de Planejamento.

Esse relator não tem grandes considerações a fazer. A minuta parece ser bastante
assertiva aos objetivos a que ela se propões.
Em busca de uma maior perenidade para a minuta de resolução, tendo em vista o
processo gradual de transição para o SIG (seja SIGAA, SIGRH e SIPAC), esse relator
sugere apenas a flexibilização de alguns artigos:
Onde está:
Art. 4º A solicitação de diárias e passagens deve ser encaminhada à Divisão
Acadêmica do CCNH, através de formulário específico, disponível na página
eletrônica do CCNH, devidamente preenchido, para autorização da Direção
do Centro, acompanhado dos seguintes documentos
Sugiro:
Art. 4º A solicitação de diárias e passagens deve ser encaminhada à Divisão
Acadêmica do CCNH, através de formulário específico, disponível na página
eletrônica do CCNH ou sistema institucional disponibilizado para tanto,
devidamente preenchido, para autorização da Direção do Centro,
acompanhado dos seguintes documentos
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No mesmo escopo, no inciso I do Art.7o.
Onde está:

I. Relatório de Viagem, conforme modelo disponível no site do CCNH;
Sugiro:
II. Relatório de Viagem, conforme modelo disponível no site do CCNH
ou sistema institucional disponibilizado para tanto;
De resto, a minuta de resolução proposta me parece adequada as suas finalidades.
Conclusão:
Esse relator é favorável à aprovação do documento.
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