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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Relator: Data do Relato: 06/10/2021
Processo: 23075.033911/2021-88
Assunto: Proposta orçamentária da UFPR para o ano de 2021
Interessado: PROPLAN

 

Histórico

O Despacho 117 (SEI 3626160), da PROPLAN, no referido processo, nos coloca a seguinte informação:

A PROPLAN, atendendo o artigo 18, parágrafo XV do Estatuto da UFPR e considerando a Lei 14.144, DE 22 DE ABRIL DE 2021, publicada no DOU de
23.4.2021, e seus desdobramentos e ajustes posteriores, encaminha a proposta orçamentária da UFPR para o ano de 2021 para avaliação e aprovação deste egrégio
Conselho de Planejamento e Administração - COPLAD.

O orçamento total para o ano de 2021 aprovado na LOA proveniente do Tesouro Nacional é de R$ 1.647.415.761, onde encontra-se a previsão de  pagamento de
servidores Ativos (R$ 661.449.530), Aposentados (R$ 576.056.247) e suas contribuições (R$ 220.908.202) e a manutenção das atividades da instituição em seus
diversos programas.

Análise

A presente análise foi realizada com base no documento (3760277), que trata da proposta orçamentária da UFPR, para o ano de 2021, conforme aprovada pela Lei
14.144.

Para comparar com o orçamento de 2020, apresenta-se abaixo a Tabela 1 em forma de Figura.

O orçamento total para 2021 aprovado na LOA é de R$ 1.675.485.993,00, observando aumento de 5,4%, em relação a 2020. O total destinado para o pagamento de
Ativos e Aposentados é de R$ 1.473.960.855,00 (7,9% maior do que em 2020). O valor de Custeio com recursos do tesouro atingiu R$166.200.460,00, ficando
10,9% menor do que em 2020. O valor de Capital com recursos do tesouro ficou em R$7.254.446,00, com queda de 1,3% em relação a 2020.
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Avaliando as demais planilhas constantes no documento (3760277), como o Fluxograma 1 apresentado anteriormente, percebe-se que os recursos do Tesouro,
denominados de Outros Custeio e Capital (OCC), atingiram R$172.150.096,00, contra R$203.999.505,00 em 2020, com queda de 15,6%. Este valor contém as
emendas parlamentares individuais, que saíram de R$3.280.000,00, em 2020, para R$2.200.000,00 em 2021. Retiradas as emendas, o valor de OCC se divide em
dois subtotais: Benefícios da Folha e Legislação Especial e Manutenção das Atividades da Instituição.

O valor total de Benefícios da Folha e Legislação Especial, em 2021, ficou em R$46.651.633,00, contra R$44.369.579,00 em 2020.

O valor que efetivamente é passível de gerenciamento e distribuição por parte da UFPR é a Manutenção das Atividades da Instituição, que em 2021 atingiu
R$123.298.463,00, contra R$156.349.926,00 em 2020, com queda de 21,13%. No Fluxograma 1 ainda se observam os recursos distribuídos aos Setores de Ensino,
Pró-Reitorias, Demais Unidades, Laboratórios de Graduação, Despesas Essenciais Centralizadas, dentre outros. Estes valores seguiram o corte de 21,13% observado
no total, restringindo as possibilidades de aplicação por parte das unidades.

Um ponto de destaque que quero apresentar é que a LOA foi sancionada apenas em 22 de abril de 2021. Este atraso veio acompanhado de uma disponibilidade
inicial do orçamento da UFPR com projeção de R$ 114.686.334 para a Manutenção das Atividades da Instituição. Este valor já incluía o desbloqueio no valor de R$
8.776.164,00 realizado em 16 de junho de 2021. Portanto, iniciamos maio com bloqueio e contingenciamento. Em julho houve o desbloqueio de mais
R$8.612.129,00, compondo o total de R$123.298.463,00 já apontado acima. Desta forma, fica caracterizado a dificuldade de planejamento que a instituição passa
ano após ano com os bloqueios, contingenciamentos e, neste ano, com o atraso na aprovação e publicação da LOA com corte de 21,13% de recursos.

Outra questão que desejo apresentar é que a Pandemia nos obrigou a manter atividades remotas ao longo de 2021, o que permitiu os ajustes possíveis diante dos
cortes. Retomando as atividades em 2022 e mantendo-se a tendência de cortes sucessivos no orçamento da UFPR, teremos pela frente fortes desafios a enfrentar e
superar. Ressalto que o atual valor de 2021 não seria suficiente para manter as atividades da instituição em situação normal.

Parecer

Tendo e vista o presente processo, sou de parecer favorável à aprovação da proposta orçamentária da UFPR estabelecida para o ano de 2021, constante no
documento (3760277), conforme aprovada pela Lei 14.144, DE 22 DE ABRIL DE 2021, publicada no DOU de 23.4.2021.

 

s.m.j., é o parecer.
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Curitiba, 06 de outubro de 2021.

 

Conselheiro: Marcos Wagner da Fonseca

Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DA FONSECA, DIRETOR(A) DO SETOR DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - SA,
em 06/10/2021, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3902079 e o código CRC 4BC8A6F5.
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