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Recursos Financeiros
Segundo Sardinha (2017), “os elementos da despesa têm por finalidade
identificar, através de codificação do Plano de Contas do Sistema Integrado
de Administração Financeira (SIAFI), os objetos de gasto”. Dentre eles, os
utilizados pela UAB na execução das ofertas:
339014 Diárias - Pessoal Civil
339030 Material de Consumo
339033 Passagens e Despesas com Locomoção

339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339018 Auxilio Financeiro a Estudantes

Recursos Financeiros
A Coordenadoria Geral UAB providencia a
descentralização dos créditos orçamentários e
financeiros para cada campi que gerencia as
ofertas dos cursos, de acordo com as rubricas
discriminadas anteriormente, com base no
Plano de Trabalho apresentado à CAPES.
• Cada Coordenadoria de Curso precisa solicitar
ao setor financeiros de seu campus o empenho
do recurso financeiro e passa a ser responsável
pela sua execução e prestação de contas.
•

Recursos Financeiros
•

Como executar os recursos para que alcancemos
os resultados esperados?
•
•

Trataremos da execução dos recursos, dando atenção
especial ao Plano de Trabalho (PT) enviado à CAPES.
Segundo Sardinha (2017), o Plano de Trabalho (PT) :
•
•
•

É o elemento norteador da execução dos recursos e sua
prestação de contas.
É uma ferramenta que permite ordenar e sistematizar
informação considerada relevante para realizar uma tarefa.
É uma espécie de guia cuja proposta é inter-relacionar os
recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos
disponíveis. Assim, ele funciona como um guia de atuação que
deverá responder a três questões fundamentais: onde estamos,
aonde queremos chegar e como vamos conseguir.

Plano de Trabalho Anual (PTA)
• Tem como objetivo o planejamento para a organização pedagógica e

•

administrativa para a implantação e oferta dos cursos de Graduação e
Especialização do Instituto Federal do Maranhão, no âmbito do Sistema
Universidade Aberta do Brasil.
O PTA Contempla:

• Oferta de disciplinas;
• Elaboração, reprodução e distribuição de materiais didáticos;
• Acompanhamento das disciplinas por professores e mediadores/tutores;
• Viagens para acompanhamento dos alunos e mediadores/tutores presenciais, assim
como dos polos de apoio presencial nos municípios envolvidos na oferta dos cursos;

• Além da aquisição de materiais de consumo necessários ao cumprimento do objeto,
isto é, a implementação e a oferta dos cursos.

Como executar os Recursos Financeiros?
As diárias para servidores de todas as esferas (municipal,
estadual ou federal) estão alocadas na ND 339014.
• As diárias de colaborador externo estão alocadas na ND
339036.
• O recurso destinado a material de consumo - ND 339030 engloba a compra de combustível e material de expediente.
•

Como executar os Recursos Financeiros?
Nos casos em que houver compra de passagens aéreas, a
natureza de despesa é ND 339033.
• Nos casos em que não haja contrato institucional para compra
de passagem terrestre, o recurso destinado à esta finalidade
(incluso na rubrica 33) será utilizado por meio da rubrica ND
339093.
•

Como executar os Recursos Financeiros?
A execução de passagem terrestre será realizada por meio de
ressarcimento - rubrica ND 339093.
• Os Coordenadores de Curso deverão obter junto aos
colaboradores, os bilhetes de passagens ida e volta, com as
respectivas taxas de embarque, ficha de frequência das
atividades no polo, entre outras comprovações, para obter o
Ressarcimento e apresentação na Prestação de Contas.
•
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