


apresentar	 o	 trabalho	 que	 o	 IFB	 está	 realizando	 durante	 a	 pandemia.	 Apesar	 do	 isolamento	 social,	 o	 IFB	 está	 tem

trabalhado		para	minimizar	os	impactos	da	pandemia	e	manutenção	dos	serviços	essenciais	do	Instituto.	Os	campi	têm
realizado	ações	de	manutenção	visando	zelar	o	patrimônio	e	a	infraestrutura	existente.

Encaminhamento:	Será	enviado	um	comunicado	para	os	dirigentes	com	orientações	e	o	prazo	para	envio	dos	vídeos.	

2.	Unidades	Administrativas	de	Serviços	Gerais	(UASG)	-	Julliana	Cavalcante

Conforme	 estabelecido	 na	 reunião	 anterior,	 Julliana	 apresentou	 o	 plano	 de	 centralização	 de	 contratação,	 baseado	 na

manutenção	 das	 11	 UASG	 com	 1	 central	 de	 compras,	 para	 compor	 proposta	 que	 será	 encaminhada	 ao	 ME.	 Após	 a

apresentação,	foi	aberto	momento	para	debate	e	esclarecimentos	dos	dirigentes.

Encaminhamento:	A	PRAD	irá	realizar	os	ajustes	solicitados	na	reunião		para	encaminhamento	da	proposta	ao	ME.	

III.	Informes:

1.	 Ofício	 Circular	 nº	 2/2020	 -	 CGOR/DRPO/RIFB/IFB	 -	 Comunica	 disponibilidade	 do	 crédito	 suplementar
aprovado	pela	Lei	no	14.008/2020	-	Rodrigo	Alfani

Foi	informado	que	o	crédito	suplementar	foi	aprovado	por	meio	da	Lei	no	14.008/2020	e	disponibilizado	em	08/06	ao	IFB

no	SIAFI.	Essa	dotação	possui	nova	fonte	de	recursos	e	novo	plano	orçamentário,	vinculado	à	regra	de	ouro,	por	 isso,

foram	 cadastrados	 novos	 programas	 de	 trabalho	 e,	 consequentemente,	 novos	 códigos	 PTRES	 (Programa	de	 Trabalho

Resumido).	

Considerando	o	que	prevê	o	art.	12	do	Decreto	no	10.249/2020,	esse	crédito	suplementar,	disponibilizado	na	fonte	144	-

Títulos	de	Responsabilidade	do	Tesouro	Nacional,	só	poderá	ser	empenhado	após	exaurida	a	disponibilidade	dos	créditos

aprovados	na	LOA	em	outras	fontes,	conforme	trecho	a	seguir:	

“Art.	 12.	 Para	 as	 dotações	 orçamentárias	 que	 possuam	 fonte	 de	 recursos	 "44	 -	 Títulos	 de	 Responsabilidade	 do

Tesouro	Nacional	 -	Outras	Aplicações"	concomitante	com	outras,	o	empenho	somente	será	 realizado	na	referida

fonte	quando	forem	exauridas	as	disponibilidades	das	outras	fontes	de	recursos.”

Nesse	 sentido,	 é	 importante	 que	 as	 unidades	 que	 ainda	 possuem	 créditos	 disponíveis	 na	 fonte	 100	 (8100	 ou	 0100)

comprometam	esse	orçamento	(por	meio	do	empenho)	o	quanto	antes,	para	evitar	atraso	na	descentralização	do	crédito

suplementar	a	outras	unidades	que	já	comprometeram	todo	o	orçamento	recebido	até	o	momento.	

Para	 não	 prejudicar	 as	 unidades	 que	 dependem	 dessa	 suplementação,	 a	 Coordenação-Geral	 de	 Orçamento	 poderá

realizar	remanejamento	de	crédito	disponível	da	fonte	100	(8100	ou	0100)	para	crédito	da	fonte	144	entre	as	unidades

que	 não	 comprometeram	 seu	 orçamento	 e	 aquelas	 que	 necessitam	 do	 crédito	 suplementar,	 até	 esgotar	 a

disponibilidade	da	fonte	100,	como	prevê	o	referido	decreto.

2.	Lei	Complementar	nº	173/2020	-	José	Anderson

José	 Anderson	 informou	 que	 a	 partir	 da	 publicação	 da	 	 Lei	 Complementar	 nº	 173,	 de	 27	 de	maio	 de	 2020,	 	 a	 qual

estabelece	o	Programa	Federativo	de	Enfrentamento	ao	Coronavírus	SARS-CoV-2	(Covid-19),	a	Pró-reitoria	de	Gestão	de

Pessoas	tem	buscado	informações	complementares	para	a	aplicação	da	referida	lei	no	que	tange	à	gestão	de	pessoas.

A	 partir	 disso,	 foram	 provocadas	 a	 Procuradoria	 Jurídica	 do	 IFB,	 o	 CONIF	 e	 o	 Órgão	 Central	 SIPEC	 (SECRETARIA	 DE

GESTÃO	E	DESEMPENHO	DE	PESSOAL/ME).	Este	último,	por	meio	da	Nota	Técnica	SEI	nº	20581/2020/ME,	manifestou-se

de	maneira	inconclusiva	submetendo	o	entendimento	da	nota	à	Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional	-	PGFN/ME.

Em	17/06/2020	a	PRGP	recebeu	o	OFÍCIO-CIRCULAR	Nº	15/2020/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC	expedido	pela	Coordenação-

Geral	de	Gestão	de	Pessoas	do	Ministério	da	Educação	que	versa	sobre	o	mesmo	tema.	Destaca	que	a	CGGP/MEC	não

prestará	orientações	quanto	à	aplicação	da	Lei	Complementar	nº	173/2020,	sendo	que,	temporariamente,	as	Instituições

Federais	 de	 Ensino	 vinculadas	 a	 este	Ministério,	 no	 casos	 que	 exigem	urgência,	 podem	basear-se	 nas	 orientações	 já

estabelecidas	pela	Nota	Técnica	nº	20581/2020-ME.

3.	Distribuição	de	protetores	faciais	aos	campi	-	Nilton	Cometti

O	 Diretor-Geral	 do	 campus	 Planaltina	 informa	 que	 a	 equipe	 multicampi	 que	 tem	 produzido	 os	 EPIs	 separou
550	protetores	faciais	para	os	dez	campi	do	IFB	e	a	Reitoria.	Os	protetores	serão	encaminhados	para	a	Reitoria	para	que
cada	campus	possa	ir	buscar.

4.	SindiTelebrasil	-	Paulo	Wanderley

O	Pró-Reitor	informa	que	em	contato	com	a	Anatel	foi	informado	que	não	é	possível	interferir	nos	planos	das	operadoras

telecomunicações,	 mas	 que	 há	 um	 projeto	 nacional	 para	 possibilitar	 via	 RNP	 desconto	 na	 tarifa	 ou	 isenção	 para	 os

estudante	ter	acesso	a	plataforma	possibilitando	as	atividades	remotas	aos	estudantes	que	não	possuem	acesso	a	TIC,

através	do	SindiTelebrasil	(Sindicato	Nacional	das	Empresas	de	Telefonia	e	de	Serviços	Móvel	Celular	e	Pessoal).



5.	COE/IFB	-	Cristiane	Salgado

Cristiane	informou	que	a	primeira	versão	do	Plano	de	Contingência	será	publicada	até	sexta-feira.	Convidou	a	todos	os

dirigentes	para	a	palestra	do	Professor	 Jonas	Brant,	 responsável	pela	Sala	de	Situação	da	UNB,	que	ocorrerá	hoje	às

15:30h	na	Reunião	Geral	do	Campus	São	Sebastião.	 Informou	que	o	COE	 já	 fez	 reunião	com	este	professor	na	última
terça	feira	e	as	informações	trazidas	por	ele	foram	muito	esclarecedoras.

6.	Projetores	-	Leonardo

Leonardo	informa	que	o	campus	Taguatinga	têm	disponível	16	projetores	para	distribuição	para	as	demais	unidades	do
IFB	e	irá	compartilhar	mais	informações	dos	dirigentes	para	divisão.	

Reunião	encerrada	às	11:51.
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