1

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2019 DO COLEGIADO DO

2

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

3

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se na sala

4

03 do Câmpus Florianópolis-Continente, sito à rua quatorze de julho, número cento e cinquenta,

5

Florianópolis, Santa Catarina, o colegiado do câmpus sob a presidência do diretor-geral, professor

6

Caio Alexandre Martini Monti. Fizeram-se presentes à reunião os representantes do colegiado e

7

demais servidores, conforme lista de presença anexa, tendo como secretária da reunião a assessora

8

da direção-geral, Jaciara Medeiros, para deliberarem a seguinte ordem do dia: Pauta Única:

9

Apreciação e Aprovação do PAT 2020: Caio iniciou a reunião dando boas vindas a todos.

10

Informou que o Chefe do Departamento de Administração, servidor João Paulo Nunes da Silva,

11

encontra-se de atestado e, por isso, a servidora Josélia irá apresentar o PAT 2020. Josélia deu um

12

breve relato sobre a execução orçamentária de 2019, o recente recebimento de recursos para uso

13

imediato e urgente, com expressivo recebimento de TED por conta do evento REDITEC, a falta de

14

constância do recurso com o contingenciamento até meados do ano. Professor Caio comunicou que

15

2019 foi um dos piores anos com relação ao recurso orçamentário do câmpus, devido ao limite de

16

oferta de cursos por conta de espaço físico, salientou a quantidade de notas fiscais que circula no

17

câmpus o ano todo e a necessidade de uma comissão de articulação do PAT. Servidora Josélia

18

iniciou a apresentação, informando que houve a necessidade de readequação dos dados do ano

19

passado para esse ano, com adequações nos projetos (metodologia) e cópia para 2020 dos projetos

20

não atendidos em 2019. Informou que ano que vem o programa será mudado. Apresentou a planilha

21

de limites orçamentários das UG-R (Unidades Gestoras Responsáveis) e a planilha do limite revisão

22

PAT 2020 (capacitação, investimento e custeio). Colegiado solicitou explicações sobre os valores e

23

o limite de valor cadastrado. Servidora Josélia esclareceu que os valores cadastrados em projetos

24

ultrapassam o limite orçamentário para projetos da UG-R do Campus e apresentou o limite de corte

25

dos projetos, por prioridade, através do GUT. Colegiado tirou dúvidas sobre os tipos de projetos

26

que podem ser cadastrados. Colegiado discutiu sobre a execução orçamentária do câmpus,

27

comparado aos limites de revisão. Josélia apresentou e explicou a relação de projetos cadastrados,

28

por prioridades, do câmpus. Apresentou o total orçado, o que está cadastrado em custeio para

29

manutenção da unidade e a diferença do limite orçamentário para cadastro dos projetos no PAT

30

2020 (investimento, capacitação e valor residual de custeio). Josélia apresentou ainda a planilha do

31

tipo de custo por ação orçamentária, explicando que o orçamento de custeio é utilizado para o
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32

funcionamento do campus, o que inclui os contratos continuados. Colegiado solicitou

33

esclarecimentos sobre a execução do projeto, após a chegada do orçamento. Servidor Adriano

34

explicou sobre a necessidade de haver pregão válido para a execução dos projetos. Servidora Josélia

35

explicou que, conforme o cronograma definido na Instrução Normativa 17, a revisão do PAT 2020

36

deve passar no colegiado para aprovação e informou que os valores orçamentários apresentados são

37

previsões, as quais não estão isentas de contingenciamento. Colegiado levantou a necessidade de

38

mais reuniões anuais para debate. Jane informou que já foram realizadas reuniões anteriores para

39

discussão de PAT, mas não tiveram servidores interessados para participação na reunião. Caio

40

levantou a pauta para aprovação. PAT 2020 foi aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a

41

tratar, o Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de

42

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Caio Alexandre Martini Monti, agradeceu a

43

presença de todos e encerrou a reunião da qual eu, Jaciara Medeiros, secretária do Colegiado, lavrei

44

a presente ata.

45

ORIGINAL ASSINADA

46

Jaciara Medeiros

47

Secretária
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