
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

 
 

1 
 

RELATÓRIO PROPLAD N° 003/2016  

PROPOSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DIÁRIAS E PASSAGENS VIA CENTRO DE CUSTOS 

Ouro Preto, 16.09.2016 

Responsável: Djalma Teixeira B. Jr. (Economista-PROPLAD) 

1. Apresentação do documento 

  

Este documento tem por objetivo apresentar ao Conselho Universitário da UFOP as propostas 

para definição da política de utilização de DIÁRIAS E PASSAGENS pelas unidades acadêmicas 

e administrativas da instituição, por meio de teto orçamentário via centros de custos. Para 

flexibilização e autonomia das unidades acadêmicas e administrativas da UFOP. 

 

Essa política de distribuição de recursos foi iniciada pela Distribuição de Recursos de Custeio 

Para Manutenção (DRCM), proposto pela Comissão de Orçamento e Contas e aprovado pelo 

CUNI por meio da Resolução nº 1.801 no dia 22 de março desse ano, distribuindo o uso de 

materiais de consumo/insumos para as unidades acadêmicas. Complementar a proposta de 

distribuição de Km Rodados via Centro de Custos (DRCM-KM), apresentado no Relatório 

Proplad 002/2016, essa proposta finaliza a primeira parte da política de teto orçamentário 

proposta pela DRCM. 

 

A metodologia empregada na Distribuição de Recursos de Custeio e Manutenção para 

Diárias e Passagens (DRCM-DP, daqui em diante), é análoga à DRCM-KM, não levando em 

consideração viagens se valem de recursos específicos (tais como programas de extensão 

ou programas de pós-graduação nos moldes do PROAP). Os critérios empregados na DRCM-

DP são apresentados a seguir. 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

 
 

2 
 

2. Metodologia para Distribuição do Teto Orçamentário SCDP pela UFOP 

 

Contrariamente às distribuições propostas anteriormente pelas DRCM e DRCM-KM, a 

solicitação, a liquidação, o uso e o planejamento dos recursos de diárias e passagens devem 

ser feitos por meio de sistema federal de uso obrigatório, o SCDP, determinado pelo Decreto 

Nº 5.992 de 19 de Dezembro de 2006. 

 

Desse modo, a proposta a seguir representará um cadastro de Teto Orçamentário Superior, 

feito pelo perfil de Coordenador Orçamentário Superior no sistema, para as unidades 

acadêmicas e administrativas da UFOP. Definido esse limite, o teto orçamentário setorial será 

distribuído pelo(s) Coordenador(es) Orçamentário(s) Setorial(is), dentro de cada unidade, 

como prevê a autonomia dos centros de custos.  

 

 

3. Determinação de Teto Orçamentário na DRCM-DP 

 

Para determinação do uso das diárias e passagens das unidades acadêmicas e administrativas 

da UFOP, foram utilizados os relatórios de viagens do SCPD dos últimos três anos, na categoria 

“viagens realizadas/encerradas” para os anos de 2014 à 2016, conforme mostra a Tabela I. Tal 

Tabela apresenta o volume de diárias e passagens nos últimos três anos e sua média, bem 

como a projeção desses itens como cota para o período de setembro a dezembro de 2016. 

Assim, a distribuição proposta nesse relatório para a cota de DRCM –DP de 2017 foi feita com 

base na média do valor das diárias e passagens relacionadas às viagens feitas nesse período. 

 

Como o relatório dispunha das viagens de 2016 até Agosto, foi feito uma projeção do seu valor 

com base nos meses restantes do ano. 
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Tabela I: Histórico de Diárias e Passagens nos Últimos Três Anos. 

 

 Fonte: Sistema SCDP /DOF 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

 
 

4 
 

Tomando as médias de cada unidade em 2014, 2015 e 2016, temos a proposta de DRCM-DP 

sintetizada na Figura I pelo conjunto de barras em azul.  
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Contudo, o recente contingenciamento orçamentário imposto pela Portaria nº 67/2016 do 

MPOG e pelo Ofício Circular nº 011/2016 do MEC, limitou severamente o empenho em 

diversas rubricas diretamente relacionadas às viagens da administração pública, detalhando o 

limite de R$ 20.643.723,00 para a UFOP. Na LOA de 2016, esses elementos de despesa, 

originalmente, somavam R$ 32.612.069,00, o que representa um contingenciamento de 

36,7% desses recursos. Desse modo, o conjunto de barras em vermelho representa a 

distribuição proposta aplicando o contingenciamento imposto. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente documento, foi apresentada uma proposta de distribuição de despesas com 

Diárias e Passagens para as unidades acadêmicas e administrativas, baseada em seu histórico 

dos últimos três anos. Onde, após apreciação do CUNI, espera-se implementar a política de 

DRCM-DP por meio de cotas, via centro de custos, tanto para o período de setembro a 

dezembro desse ano, como para o ano de 2017, de acordo com as médias trienais 

apresentadas nesse relatório e sintetizadas na Tabela I. 


