UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício Circ. nº 003/2010 - DAF
Brasília, 23 de março de 2010.
Assunto: PDI, Plano Qüinqüenal (2006-2010), Plano Anual de Atividades/Ajuste
Interno do Orçamento 2010 – Fonte de Recursos Próprios
Prezado (a) Senhor (a),
Com a finalidade de subsidiar o Ajuste Interno do Orçamento da FUB/2010 Plano Anual de Atividades, integrante do Plano Qüinqüenal (2006-2010)/PDI,
considerando que as receitas próprias informadas pelas unidades internas, no Plano
Anual de Atividades - 2010, podem estar subestimadas, e considerando as
orientações da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC, no sentido
de que seja estimada a receita diretamente arrecadada pela Instituição, para 2010,
com sua respectiva metodologia, encaminho a Vossa Senhoria, para preenchimento
e demais providências, os formulários para captação dos dados relativos à receita,
acompanhados da programação da despesa e identificação do projeto/atividade,
observando-se as seguintes orientações:
1. Do preenchimento dos formulários deverão constar, basicamente, todas as
informações relativas a Projetos/Atividades executados diretamente por esse
Centro de Custo – mediante captação direta de recursos, ou seja, prestação
de serviços, eventos de extensão, assinaturas de contratos, taxas de cursos,
etc. (exceto convênios mantidos com instituições que transfiram
créditos orçamentários por meio do SIAFI - Sistema de Administração
Financeira do Governo Federal, por exemplo: FINEP, CAPES, SESU,
FNDE, etc.), expressos em R$ 1,00, a serem realizados no exercício de 2010;
2. Os formulários deverão ser preenchidos de acordo com as instruções que
constam no verso de cada um e encaminhados ao DAF/Diretoria de
Orçamento, até o dia 30 de abril de 2010, para compor outras etapas do
Ajuste Orçamentário de 2010 junto ao MEC.
Caso permaneçam dúvidas, após a leitura das instruções constantes do verso
dos referidos formulários, solicito entrar em contato com a Diretoria de Orçamento,
pelos ramais 2288 e 2212, ou pelo telefone 3307-3820 e ainda pelo e-mail:
dor@unb.br.
Atenciosamente,

Prof. Pedro Murrieta
Decano de Administração
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