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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA 

 

Resolução no 01, de 27 de março de 2018. 

 

Aprova os critérios de distribuição 

de recursos de SCDP e transportes 

no âmbito do ICV. 

 

O Presidente do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida do Campus Governador Valadares, 

Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, no uso de suas atribuições e competências legais estabelecidas pelo 

Estatuto Geral da UFJF e considerando: 

1) A iminente descentralização da Unidade Gestora de Recursos (UGR) no sistema SCDP, com 

criação de UGR própria para o ICV, que gera uma urgente necessidade do instituto sistematizar 

seus critérios próprios de distribuição de recursos nesta rubrica; 

2) Que a gestão de transportes já é uma ação descentralizada, correspondendo a uma rubrica na 

Unidade Orçamentária GV-Saúde. 

3) Que a referida descentralização acarretará em maior autonomia e transparência para as ações 

relacionadas à gestão dos recursos de diárias, passagens e transportes no âmbito do instituto; 

4) Que anualmente, as dotações orçamentárias nessas rubricas ocorrem após o início o exercício fiscal, 

entre os meses de março e abril; 

5) Que anualmente as dotações orçamentárias para as rubricas de SCDP e transporte ocorrem de 

maneira fragmentada ou tardia (geralmente no mês de março); e que nesses casos, a PROPLAN já 

vem adotando a prática de subtração dos recursos já executados; 

Tendo em vista a deliberação em reunião extraordinária realizada no dia 27/03/2018, 

RESOLVE: 

Art. 1º. A liberação dos recursos seguirá o disposto na Resolução ICV06/2017 bem como as orientações 

para solicitação de diárias e passagens no SCDP, disponíveis no manual da UFJF para Concessão de Diárias 

e Passagens. 
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Art. 2º. A distribuição de recursos de SCDP no ICV será feita considerando, como critério base, o número 

de servidores efetivos por departamento, independentemente de sua carga horária. 

Art. 3º. A Direção do ICV reservará um montante de 40 % do valor dotado na UGR para alocação em ações 

administrativas da direção ou de caráter estruturante do Instituto, a serem utilizadas segundo prerrogativas 

do Diretor de Unidade, respeitando-se o Regimento Geral da UFJF. 

Parágrafo único: Entende-se por atividades administrativas ou de caráter estruturante do Instituto, aquelas 

envolvendo: 

I - Demandas específicas da Direção de Unidade, como participação em reuniões/visitas fora do campus;  

II - Pagamentos de diárias e passagens para ações relacionadas à realização de concursos públicos na 

unidade;  

III - Participação de servidores do ICV em reuniões de caráter obrigatório, como conselhos, comissões, 

demais órgãos colegiados e fóruns (de diretores, coordenadores, chefes de departamentos, coordenadores 

de estágios, etc);  

IV -  Atendimento a convocações oriundas de instâncias superiores da UFJF ou de órgãos de controle;  

V - Atividades de supervisão de estágios intermunicipais, limitadas à frequência de duas viagens semestrais 

por curso de graduação;  

VI - Capacitação de servidores para ações estratégicas de infraestrutura, mediante aprovação pelo 

departamento e CU-ICV. 

Art. 4º. Ficará sob a responsabilidade dos departamentos, o estabelecimento de uma política interna de 

alocação de recursos de SCDPs e transportes para ações como: 

I - Pagamento de viagens individuais ou coletivas de servidores para participação em congressos científicos 

ou de extensão;  

II - Capacitação de servidores para ações de interesses administrativos do departamento (como cursos para 

operação de equipamentos, softwares e demais ferramentas específicas de atividades do 

departamento/curso);  

III - Gastos com palestrantes para realização de eventos acadêmicos (de ensino, pesquisa ou extensão) 

ligados a cursos ou departamentos;  
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IV - Visitas técnicas envolvendo estudantes e/ou servidores do curso/departamento. 

Art. 5º. Nos valores destinados aos departamentos serão subtraídos aqueles já executados no período 

anterior à dotação no exercício fiscal. 

Art. 6. O resíduo orçamentário deverá ser redistribuído em reunião do CU-ICV. 

Art. 7o. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção ou pelo Conselho de Unidade. 

Art. 8º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Governador Valadares, 27 de Março de 2018 

 

 

 

 

                                 
 Prof.º Dr.º Ângelo Márcio Leite Denadai  

Presidente do Instituto de Ciências da Vida 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Governador Valadares 


