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Sobre a proposta orçamentária 2016

Seguem abaixo os pontos mais importantes da proposta de orçamento enviada

pela reitoria para 2016. Estes pontos foram comparados com o orçamento de 2015 para

verificar o que significam. No entanto, analisando, a partir dos dados que temos acesso,

o orçamento de 2015, do que foi orçado, empenhado e DEA, percebe-se que o grau de

arbitrariedade na gestão do orçamento com possíveis remanejamentos não podem ser

percebidos. Por exemplo, em 2015, para Pesquisa, na rubrica 6927, foram orçados 585

mil, foram empenhados R$ 50.165,00 (sendo R$ 20.592,00 de DEA). Para onde foram

destinados os R$ 535 mil?

Chama a atenção o aumento exorbitante do orçamento para contratação de

serviços de PJ, em quase todos os itens do orçamento 2016. O valor para 2016

ultrapassa R$ 2,3 milhões para contratação de serviços de terceiros (PJ) que não se pode

identificar o que é. Que tipo de serviço a universidade está pretendendo contratar? Em

alguns casos, como Inovação, a totalidade do orçamento é para essa rubrica. Além disso,

a locação de mão de obra é orçada em R$ 15 milhões.

O resultado a que chegamos é que a proposta de orçamento de 2016, apesar de

restringir ainda mais os valores para as atividades acadêmicas, como ensino, pesquisa e

extensão, pode não representar quase nada do que realmente irá acontecer com os

recursos da universidade, uma vez que a reitoria remaneja da forma que lhe convém

esses recursos. Ainda assim, apresentamos várias interrogações para avaliação das

plenárias departamentais.

Principais valores por item do orçamento:

1 – Folha

a) Planserv: R$ 1,5 milhão igual ao ano anterior, porém o empenhado em 2015 foi

R$ 833 mil (o restante foi remanejado?)
b) Auxilio alimentação e transporte: no ano anterior era R$ 3 milhões e o

empenhado foi de R$ 2,6 milhões. Em 2016 passou para R$ 4 milhões. Por quê?

Não houve aumento do quadro!
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2 – Operações especiais – não significativo

3 – Publicidade – não significativo

4 – Concessionárias

a) Passou de R$ 3 milhões em 2015 para 4,5 milhões em 2016. DEA 330 mil

5 – Manutenção

a) Diárias: passou de R$ 285 mil para R$ 120 mil
b) Material de consumo: caiu de R$ 711 mil para R$ 459 mil
c) Passagens e locomoção: caiu de R$ 350 mil para R$ 210 mil
d) Serviços de terceiros (pessoa física): passou de R$ 5, 65 milhões para R$ 7,8

milhões. Que tipo de serviços são estes? São terceirizados? Contratam-se

terceirizados pessoa física para manutenção? Nesse valor? 
e) Locação de mão de obra: passou de R$ 10 milhões para R$ 15 milhões (DEA:

2,5 milhões). São terceirizados? Contratam-se terceirizados pessoa física para

manutenção? Nesse valor?

6 - UINFOR – informática – não significativo

7 – Equipamentos de unidades universitárias: em 2015 foi orçado em cerca de R$ 422

mil, porém só empenharam R$ 181 mil, com R$ 45 mil de DEA. Neste ano orçaram R$

451 mil (remanejamento?)

8 – Construção – Em 2015 ficou um DEA de R$ 1,5 milhão. Neste ano foi orçado em

R$ 1,4 milhão.

9 – Ensino de graduação – Em 2015 foi orçado em R$ 1,4 milhão e empenhado R$ 554

mil – DEA de R$ 237 mil. Em 2016 – orçado em R$ 640 mil. 

Para 2016, no item Graduação (Ensino), além do reduzido orçamento, chama a atenção

a destinação de mais de R$ 240 mil para contratação de serviços de terceiros (PJ). Essa

rubrica, em 2015 teve orçado R$ 227 mil, empenhado R$ 108 mil e DEA de 163 mil.

Que tipo de serviço é esse? 

10 - Pós-graduação

a) Ensino: em 2015 foi orçado em R$ 1,1 milhão, gasto R$ 804 mil (DEA de 184

mil)
a. Já em 2016 o orçado é de R$ 1,4 milhão. O que chama a atenção é a

destinação de mais de R$ 645 mil para serviços de terceiros, pessoa

jurídica (o que é isso?) e auxílio financeiro a estudantes no valor de mais
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de R$ 500 mil. Em 2015 foram empenhados R$ 308 mil reais (DEA de

R$ 23 mil) para serviço de terceiros PJ. E R$ 253 mil para auxílio de

estudantes.
b) Pesquisa: o orçamento caiu de R$ 885 mil para R$ 500 mil. No entanto, em

2015 só foram empenhados cerca de R$ 267 mil mais DEA de R$ 230 mil. E o

maior gasto foi com auxílio a estudantes.
c) Inovação: caiu de R$ 232 mil para R$ 203 mil. Em 2016 a totalidade do recurso

de inovação é para serviços de terceiros (PJ).

11 – Extensão – Caiu de R$ 1,1 milhão em 2015 para R$ 500 mil em 2016. 

12 – Assistência estudantil – Não houve alteração, orçamentos quase iguais.

13 – Capacitação docente/técnico – caiu de R$ 600 mil em 2015 para R$ 124,7 mil em

2016.

Após análise do exposto, a categoria, reunida no dia 23 de fevereiro de 2016,

defendeu que o debate sobre orçamento no Consu precisa ultrapassar a análise técnica e

avançar para a construção de uma política orçamentária. Nesta perspectiva, foram

aprovados os seguintes encaminhamentos:

Sobre orçamento participativo:

1. Defender a construção e execução do orçamento de forma transparente e

participativa;
2. Exigir da Reitoria que a proposta de orçamento participativo, já

elaborada pela Comissão de Orçamento e enviada para a secretaria do

CONSU, seja encaminhada aos conselheiros e entidades representantes

das três categorias, para conhecimento e deliberação em regime de

urgência;

Sobre a proposta orçamentária 2016, a assembleia aprovou que o Consu deve: 

1. Definir a política orçamentária da Uesb a partir do princípio da

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
2. Submeter a destinação dos recursos à definição da política orçamentária

estabelecida pelos Departamentos;
3. Cobrar a execução do orçamento conforme sua aprovação no Consu;
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4. Estabelecer o mês de março como data limite para a aprovação do orçamento de

2016;

A assembleia da Adusb, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2016, solicita às

plenárias departamentais que apreciem as propostas da categoria para o Orçamento.


