Resolução Senac n° 1.063/2017
Atualiza as normas de investimentos do
Departamento Nacional nos Departamentos
Regionais do Senac.
O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, no exercício de suas atribuições regulamentares e regimentais,
CONSIDERANDO que as Resoluções Senac 838/2005
e 861/2007 disciplinam matérias conexas e a conveniência de atualização e consolidação destas em ato
único;

90

CONSIDERANDO que o Departamento Nacional do
Senac pode ser solicitado a investir em aquisições de
bens móveis e imóveis, construção de novas unidades,
reformas e/ou ampliações das existentes, bem como a
necessidade de promover uma distribuição equitativa
dos recursos do Departamento Nacional direcionados
para investimentos nos Departamentos Regionais;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas
que possibilitem maior celeridade na análise técnica do
Departamento Nacional e maior segurança quanto aos
custos e prazos de construção, reforma e ampliação;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 21, parágrafo único, do Decreto 61.843/1967, os Departamentos Regionais possuem autonomia na gestão dos seus
recursos;
CONSIDERANDO o Parecer do Relator e o deliberado
em plenário;

cursos financeiros ao Departamento Nacional deverão
encaminhar, até o dia 30 de junho do ano corrente, todos os pedidos de financiamento que possam demandar empenho orçamentário no ano subsequente.

Art. 2.º - Os pedidos de financiamento de investimento
em aquisição, construção, reforma e ampliação serão
encaminhados pelo Presidente do Conselho Regional
ao Presidente do Conselho Nacional, por meio de exposição fundamentada, contendo necessariamente:

a) estudo de viabilidade econômico-financeira
que demonstre a oportunidade do investimento
em construção ou ampliação no qual fique caracterizada a demanda local pelos serviços do
Senac, como também a capacidade do Regional em manter o empreendimento em regulares
condições de funcionamento;
b) no caso de reforma, sua necessidade técnica;
c) apresentação de estimativa orçamentária, incluindo o investimento em mobiliário e equipamentos, se for o caso.

Art. 3.º - O Departamento Nacional financiará, a seu
critério e de acordo com as suas disponibilidades financeiras e orçamentárias, entre 50% (cinquenta por cento)
e 90% (noventa por cento) do valor pleiteado, cabendo
aos Departamentos Regionais complementar, com recursos próprios, o investimento total.

RESOLVE:

Art. 1.º - Os Departamentos Regionais que solicitem re-

Art. 4.º - Nos aditivos contratuais de construção, reforma
ou ampliação, o Departamento Nacional responderá

por até 12,5% (doze e meio por cento) do valor da
participação que lhe couber no contrato inicial, sendo
de responsabilidade dos Departamentos Regionais
responder pelo excedente, com recursos próprios,
observando o art. 30 da Resolução Senac n° 958/2012.

Art. 5.º - Esta Resolução aprova o documento “Procedimentos e Orientações para a Realização de Investimentos do Departamento Nacional nos Departamentos
Regionais”, que segue anexo e deve ser observado nas
solicitações de financiamento.

Art. 6.º - Os casos excepcionais e omissos serão analisados e deliberados pelo Presidente do Conselho Nacional.

Art. 7.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
assinatura e revoga as Resoluções Senac 838/2005,
861/2007 e seu anexo.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.
Antonio Oliveira Santos
Presidente
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