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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA CÂMARA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (CPLAD) DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezesseis dias de novembro do ano de dois mil e dezessete, às
dez horas, no Salão de Atos da Universidade de Brasília, com a presença das Decanas: MARIA LUCILIA
DOS SANTOS - Presidente (DAF) e DENISE IMBROISI (DPO), dos Diretores das Unidades Acadêmicas:
ELMIRA LUZIA MELO SOARES SIMEÃO (FCI); LUIS ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA (ICS); RICARDO JOSÉ
DOURADO FREIRE (IDA); GLADSTON LUIZ DA SILVA (IE); JOSE FELIPPE BEAKLINI FILHO (IF); JOSÉ ELOI
GUIMARÃES CAMPOS (IG); ROZANA REIGOTA NAVES (IL); JOSE MANOEL MORALES SANCHEZ (FAU);
LIZIANE SOARES GUAZINA (FAC); GILVANIA COUTINHO SILVA FEIJÓ (FM); JOÃO PAULO CHIEREGATO
MATHEUS (FCE); PAULO DU PIN CALMON (IPOL); do Prefeito da UnB, VALDECI DA SILVA REIS; e da
Representante dos Órgãos Complementares, GERMANA HENRIQUES PEREIRA (EDU); Representante dos
discentes; MARIA EDUARDA GOMES. Es�veram presentes como convidados: VIVIANE A. COSTA (DAF),
FERNANDO SANTOS (DPO), LUANA LOPES (FD), OLAVO NERY (DOR), SERGIO DA COSTA FERREIRA (DOR),
WALTER TEIXEIRA (DOR), EDIELTON PAULO (FAC), ANA LUCIA GOMES (FCI). Aberta a seção, a Presidente
agradeceu aos presentes e procedeu aos informes. 1. Informes: 1.1. Aquisição de Tokens - A Presidente
informou que se encontra em estudo proposta de simplificação/descentralização no processo de compras
de passagens e concessão de diárias, registrando que o servidor Fábio do Vale (DAP/DGP) foi designado
como responsável pela gestão distribuição dos tokens e cer�ficação aos gestores, etapa preliminar para
adoção do modelo descentralizado. Oportunamente, maiores detalhes sobre a proposta será
apresentada aos gestores; 1.2. Encerramento do exercício financeiro 2017 - Relatou a presidente que, de
acordo com o Cronograma do MEC, o prazo final para empenho de recursos seria o dia 30 /11/2017,
esclarecendo que todos os processos de pagamentos estão sendo realizados, incluindo aqueles enviados
fora dos prazos limites estabelecidos no Cronograma da UnB. Registrou ainda que, em reunião com o DPI,
ficou definido o dia 17/11/2017 como prazo final para recebimento para envio de processos envolvendo
formalização de TED, convênios e demais instrumentos, em virtude das várias ações/etapas de
tramitação; 1.3. Avaliação da execução orçamentária de 2017 - Prof.ª Denise explicou que a avaliação da
execução orçamentária de 2017 não seria realizada na presente reunião pelo fato do exercício ainda estar
em andamento, no entanto, fez um breve comentário sobre as reduções realizadas nos contratos e as
solicitações de alterações de rubricas protocoladas junto ao MEC. 2. Apresentação do projeto PLOA 2018
- Prof.ª Denise iniciou a apresentação mostrando os gráficos com os recursos totais que UnB disporá para
o próximo ano, onde aproximadamente 85% seriam para despesas com pessoal, fez um compara�vo da
PLOA 2017 com a PLOA 2018, mostrou as despesas de funcionamento da UnB, explicou sobre a proposta
de nova matriz de alocação de recurso 2018, com dois modelos de distribuição dos recursos e índices que
serão u�lizados. Acrescentou como será feito o repasse de crédito com intuito de incen�var as unidades
a gerenciar os recursos, alcançando 100% da execução. Após a exposição, os presentes teceram elogios e
manifestaram as dúvidas em relação às propostas de matriz de distribuição dos recursos. Por não haver
quórum, a votação não foi realizada, mais houve consenso quanto a levar a matéria ao CAD, para
apreciação. Sendo doze horas e trinta minutos a Presidente deu por encerrada a sessão, agradeceu a
presença de todos e eu, Flávia da Cruz Santos, Secretária do Decanato de Administração, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será subscrita por mim e pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por Maria Lucilia dos Santos, Decano(a) do Decanato de
Administração, em 17/10/2019, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4294526 e
o código CRC 9B39C0CD.
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