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Assunto: Proposta orçamentária da UFPR para o ano de 2019

Interessado: PROPLAN

Histórico

A PROPLAN, atendendo ao artigo 18, parágrafo XV do Estatuto da UFPR e considerando a  Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - Publicada no DOU de
16/01/2019, encaminha proposta orçamentária da UFPR para o ano de 2019, para avaliação e aprovação do Conselho de Planejamento e Administração.

Análise

A presente análise foi realizada com base no documento (1859619), que trata da proposta orçamentária da UFPR, para o ano de 2019, conforme aprovada
pela Lei 13.808.

O orçamento total para 2019 aprovado na LOA é de R$ 1.595.454.933,00, observando um aumento de 7,9%, em relação a 2018 (Tabela 1). O total destinado
para o pagamento de Ativos e Aposentados é de R$ 1.335.197.258,00 (9,1% maior do que em 2018). O valor de Custeio com recursos do tesouro atingiu
R$203.037.836,00, ficando 3,3% maior do que em 2018. O valor de Capital com recursos do tesouro ficou em R$16.067.529,00, com aumento de 248,1% em
relação a 2018.

TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO  DE  DESPESA - 2018 E
2019 - Em R$1,00

FONTE PESSOAL
2018

PESSOAL
2019 VAR CUSTEIO

2018
CUSTEIO
2019 VAR CAPITAL

2018
CAPITAL
2019 VAR TOTAL 2018 TOTAL 2019 VAR

100 940.793.025 1.039.808.02010,5% 196.075.619169.801.157 -13,4% 4.442.959 15.467.529248,1% 1.141.311.603 1.225.076.7067,3%

108     32.815.905  4.524.570  -100,0% 4.524.570 32.815.905 625,3%

156 94.175.132 113.444.204 20,5%       94.175.132 113.444.204 20,5%

169 154.066.350 181.945.034 18,1%       154.066.350 181.945.034 18,1%

188    500.000 420.774 -15,8% 400.000 600.000 50,0% 900.000 1.020.774 13,4%

956 15.192.994  -100,0%       15.192.994 0 -100,0%

969 19.049.235  -100,0%       19.049.235 0 -100,0%

Tesouro
Nacional 1.223.276.736 1.335.197.2589,1% 196.575.619203.037.8363,3% 9.367.529 16.067.52971,5% 1.429.219.8841.554.302.6238,8%

250    28.494.813 27.477.563 -3,6% 7.400.000 4.000.000 -45,9% 35.894.813 31.477.563 -12,3%

263       109.816  -100,0% 109.816 0 -100,0%
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280    3.108.887 2.659.000 -14,5% 496.699 500.000 0,7% 3.605.586 3.159.000 -12,4%

281    7.523.207 5.855.747 -22,2% 2.000.000 600.000 -70,0% 9.523.207 6.455.747 -32,2%

Diretamente
Arrecadados 0 0  39.126.907 35.992.310 -8,0% 10.006.51521.167.529111,5% 49.133.422 41.092.310 -16,4%

TOTAL 1.223.276.736 1.335.197.2589,1% 235.702.526275.022.45616,7% 19.374.04442.335.058118,5% 1.478.353.3061.595.394.9337,9%

Fonte: LOA             

O valor para pagamento de pessoal ativo foi de R$625.797.284,00 em 2019, contra R$571.181.347,00 em 2018, com elevação de 9,6%. O valor para
pagamento de aposentadorias e pensões, ficou em R$517.322.000,00 em 2019, contra R$478.125.024,00 em 2018, com elevação de 8,2%.

Os recursos do Tesouro, denominados de Outros Custeio e Capital (OCC), atingiram R$238.119.799,00 em 2019, contra R$205.943.148,00 em 2018, com
elevação de 15,6%. Este valor contém as emendas parlamentares individuais, que saíram de R$900.000,00 em 2018, para 1.080.774,00 em 2019. Retiradas as
emendas, o valor de OCC se divide em dois subtotais: Benefícios e Legislação Especial e Manutenção das Atividades da Instituição.

O valor total de Benefícios e Legislação Especial ficou em R$ 75.948.805,00 em 2019, contra R$43.931.387,00 em 2018, o que justifica a elevação
observada no valor total da OCC. A parte de destaque nestes valores são recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais (precatórios), que montam
R$33.204.974,00. Estes recursos não são de gerenciamento da UFPR, pois se destinam a compor a folha de pagamento dos servidores e podem ser
verificados no Fluxograma 1, apresentado na peça orçamentária integrante do processo.

O valor que efetivamente é passível de gerenciamento e distribuição por parte da UFPR é a Manutenção das Atividades da Instituição, que em 2019 atingiu
R$161.090.220,00, contra 161.111.76,00 em 2018, com variação de -0,013% (estável). Esta estabilidade, isto é, a manutenção de valor semelhante a 2018,
fica evidente nos recursos distribuídos aos Setores de Ensino, Pró-Reitorias, Demais Unidades, Laboratórios de Graduação, Aulas de Campo, Despesas
Essenciais Centralizadas, dentre outros. Notou-se uma diferença em relação a 2018, que foi a inclusão do CEM e campus Toledo no rateio realizado pelos
demais Setores de Ensino, deixando as Demais Unidades, onde estavam até 2018. Este fato não muda os valores destinados a cada unidade, que se
mantiveram inalteradas. Neste quesito, quero fazer um adendo: no documento analisado (1859619), há um erro de não constar os valores destinados
aos Laboratórios de Graduação do CEM e do Campus de Toledo, cada um devendo conter o valor de R$60.814,00. Peço que isso seja corrigido na
versão final da Proposta Orçamentária de 2019.

Sobre a distribuição dos recursos de Manutenção das Atividades da Instituição para os diferentes fins mencionados anteriormente, este Relator estabelece
uma sugestão de que se inicie, na Comissão de Orçamento do COPLAD, ainda no segundo semestre de 2019, uma discussão de critérios que atualizem a
distribuição destes recursos de acordo com a realidade atual da UFPR. Este Relator, em conjunto com o Professor Fernando Motta Correia, está fazendo um
estudo sobre o orçamento da UFPR, desde 2007. Este estudo ainda está em fase preliminar, mas se percebe que a fórmula de distribuição dos recursos ainda
obedece à lógica da estrutura da UFPR da década passada.

O destaque que se estabelece em relação aos recursos destinados a Manutenção das Atividades da Instituição, de R$161.090.220,00, é que um montante de
R$108.773.809,00 é destinado às chamadas Despesas Essenciais Centralizadas, que são, dentre outras, pagamento a empresas que atendem a Limpeza,
Vigilância Armada, Portaria, Vigia e Recepção, Manutenção Predial, Restaurante Universitário, Motoristas, Energia Elétrica, Água/Esgoto, Combustível e
Manutenção da Frota e Apoio Administrativo. Um percentual de 67,52% que perfaz compromissos com contratos de atividades essenciais de difícil
flexibilização.

Ocorre que, em abril de 2019, o Ministério da Economia realizou uma sucessão de cortes/contingenciamentos para adequar a execução orçamentária aos
valores arrecadados, conforme estabelece a legislação pertinente. O MEC aplicou os cortes às IFES e a UFPR não fugiu a esta realidade. Os cortes de 30%
chegaram ao valor de R$48.357.064,00, pois incidiu sobre o valor da Manutenção das Atividades da Instituição, de R$161.090.220,00. O valor dos recursos,
destinados ao pagamento de pessoal ativo e inativo, manteve-se inalterado. Não ocorreram cortes nos valores dos programas de assistência estudantil PNAES
e Incluir e a previsão das emendas parlamentares individuais. Com estes cortes restaram R$89.503.615,00 para Manutenção das Atividades da UFPR, já
deduzindo o programa de assistência estudantil, sendo R$85.797.815,00 em custeio e R$3.705.800,00 em capital/investimento.

Diante destes cortes/contingenciamentos, em 29/05/2019, por meio do Memorando 22 (1843167), parte do Processo 23075.036974/2019-71, foram
estabelecidas as seguintes ações:

“Diante dos riscos iminentes de interrupção de serviços e revisão de equipes e contratos, manifestamos as seguintes providências imediatas de restrições do
orçamento da UFPR, com o intuito primordial de garantir as possibilidades de manutenção dos contratos vigentes nas unidades administrativas e
acadêmicas: 

Haverá um corte linear de 30% nas Unidades administrativas (Pró-Reitorias, Setores e demais unidades) e atividades acadêmicas (aula de campo,
laboratório de graduação entre outros)
Deverão ser autorizadas pelos ordenadores de despesas as solicitações de diárias e passagens apenas para fins de realização de concurso público ou
eventualidade de natureza emergencial.
Deverão ser autorizadas pelos ordenadores de despesas as solicitações de transporte de natureza acadêmica ou atividade institucional apenas para
viagens até locais com distância rodoviária máxima de até 300 km, a partir da sede. Cada viagem fica limitada ao número máximo de 3 diárias dos
motoristas. Ficam proibidas saídas e chegadas entre as 18 horas de sábado e 06 horas de segunda-feira.
Os empenhos para manutenção ou aquisição de equipamentos de laboratórios serão autorizados pela Proplan, em caráter especial.
As linhas Intercampi e Interpraias serão interrompidas no mês de julho.
Os serviços do RU serão suspensos no mês de julho. Para este mês, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE lançará um edital para atender os
estudantes com fragilidade social.
É fundamental a permanente sensibilização da comunidade universitária para a economia de água e energia elétrica.”

Estas ações foram tomadas para buscar adequações das despesas à nova realidade, mas já sabendo que seriam insuficientes para fazer frente ao montante
elevado dos cortes. Há, anexo ao presente processo do orçamento, o documento (1859612), que estabelece uma proposta de completa adequação aos cortes
orçamentários, mas prevendo a paralisação das atividades a partir do mês de agosto de 2019. Este Relator decidiu por não avaliar este documento, uma vez
que o mesmo estabelece cenários que foram traçados sob a perspectiva de paralisação das atividades da UFPR. Há situações que ainda estão por se definir e
tratar deste ponto agora, neste COPLAD, pode ser precipitação, o que devemos evitar. Sendo assim, passo para as recomendações

Recomendações
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Os cortes acabaram por permear grande parte das discussões e ações na UFPR neste primeiro semestre. Diante de tal desafio, discutir a distribuição do
orçamento entre as unidades, dentre as quais há aquelas que apresentam problemas para realizar suas atividades cotidianas, ficou em segundo plano. Assim,
como já mencionei neste parecer, recomendo que a Comissão de Acompanhamento do Orçamento e os integrantes da administração central e setorial
realizem discussões para rever esta distribuição já para a LOA de 2020, iniciando o quanto antes este processo.

Diante da permanência total ou parcial dos cortes e a eminência de paralização das atividades, por falta de recursos para pagamento das despesas já
contratadas, recomendo que a PROPLAN e PRA realizem uma análise da execução orçamentária e financeira da UFPR no primeiro semestre de 2019. Diante
disso, apresente, para a Comissão de Acompanhamento do Orçamento, um Plano de Ação para que as atividades da UFPR tenham continuidade pelo maior
tempo possível ao longo do segundo semestre, tendo como meta principal a conclusão do ano letivo. Que as atividades dos cursos de graduação, tecnólogo e
técnicos tenham prioridade diante de todas as demais. Este Plano de Ação deve ser expresso num documento que apresente uma revisão completa do
Orçamento objeto deste parecer e deve ser apreciado na próxima reunião do COPLAD. Há ainda a recomendação de que o acompanhamento deste
Orçamento sejam objeto de apresentação em todas as demais reuniões do COPLAD deste ano de 2019, perfazendo os ajustes necessários às mudanças no
cenário proposto. E que esta experiência seja um aprendizado para o planejamento de 2020.

Parecer

Tendo e vista o presente processo, sou de parecer favorável à aprovação da proposta orçamentária da UFPR estabelecida no para o ano de 2019, constante no
documento (1859619), conforme aprovada pela Lei 13.808 de 15 de janeiro de 2019 - Publicada no DOU de 16/01/2019.

 

 

s.m.j. é o parecer     .

 

Curitiba, 28/06/2019

 

 

Conselheiro

Marcos Wagner da Fonseca

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DA FONSECA, DIR SETOR SOCIAIS E APLICADAS, em 28/06/2019, às 15:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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