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Histórico

O Despacho 65 (SEI 4448840), da PROPLAN, no referido processo, nos coloca a seguinte informação:

A PROPLAN, atendendo o ar�go 18, parágrafo XV do Estatuto da UFPR e considerando a Lei nº 14.303 de 21 de janeiro de 2022 - Publicada no DOU de 21.1.2022, e
seus desdobramentos e ajustes posteriores, encaminha a proposta orçamentária da UFPR para o ano de 2022 para avaliação e aprovação deste egrégio Conselho
de Planejamento e Administração - COPLAD.
O orçamento de 2022 aprovado na LOA para a UFPR totaliza de R$ 1.718.045.260,00, sendo R$ 1.692.902.952,00 do Tesouro Nacional e R$ 25.142.308,00
proveniente de es�ma�va de arrecadações próprias.

Análise

A presente análise foi realizada com base no documento (SEI 4449355), que trata da proposta orçamentária da UFPR, para o ano de 2022, conforme aprovada pela Lei
14.144.

Para comparar com o orçamento de 2021, apresenta-se abaixo a Tabela 1 em forma de Figura.

 

O orçamento total para 2022 aprovado na LOA é de R$ 1.718.045.260,00, observando aumento de 2,5%, em relação a 2021. O total destinado para o pagamento de
Ativos e Aposentados é de R$ 1.496.444.875,00 (1,5% maior do que em 2021). O valor de Custeio com recursos do tesouro atingiu R$186.851.061,00, ficando 12,4%
maior do que em 2021. O valor de Capital com recursos do tesouro ficou em R$6.957.016,00, com queda de 4,1% em relação a 2021.

Avaliando as demais planilhas constantes no documento (SEI 4449355), como o Fluxograma 1 apresentado na sequência, percebe-se que os recursos do Tesouro,
denominados de Outros Custeio e Capital (OCC), atingiram R$194.006.990,00, contra R$172.150.096,00 em 2021, com aumento de 12,7%. Este valor contém as
emendas parlamentares individuais, que saíram de R$2.200.000,00, em 2021, para R$2.650.000,00 em 2022. 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 2022, ficou em R$45.766.480,00, contra R$46.651.633,00 em 2021.

O valor que efetivamente é passível de gerenciamento e distribuição por parte da UFPR é a Manutenção das Atividades da Instituição, que em 2022 atingiu
R$145.590.510,00, contra R$ R$123.298.463,00 em 2021, com aumento de 18,08%. 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. No Despacho 65 tem a seguinte informação:

Informamos que estão sendo realizados estudos em relação à distribuição dos recursos do Tesouro Nacional destinados diretamente aos Setores de Ensino, Pró-
Reitorias e Demais Unidades (Tabela 9). Para o ano de 2022 serão mantidos os critérios de distribuição adotados em anos anteriores, considerando a necessidade de
aprovação do orçamento e o estágio em que se encontram os estudos e as discussões sobre o tema.

 



Um ponto de destaque é que a comparação de recursos da LOA entre 2021 e 2022 nos mostra evolução em alguns valores que aparentam elevação dos recursos
disponíveis. Contudo, apresento a Tabela 2 abaixo com a evolução dos recursos de Manutenção de Atividades da Instituição.



Percebe-se que o ano de 2021 foi o valor mais baixo da série e, portanto, o aumento observado em 2022 ainda é insuficiente para retomar o valor de 2020! Ainda, fica
evidente a queda observada desde 2016 nos valores para a manutenção de atividades da UFPR que, de acordo com os Relatórios de Atividades apresentados a este
COPLAD, são crescentes no período observado. Assim, temos atividades crescentes sendo mantidas com recursos decrescentes.

Retomando as atividades presenciais em 2022 e mantendo-se esta tendência de queda no orçamento da UFPR, teremos pela frente fortes desafios a enfrentar e superar.
Ressalto que o atual valor de 2022 só será suficiente para manter as atividades da instituição com controle permanente da evolução dos gastos e revisão periódica destes
frente possíveis modificações das previsões realizadas no documento analisado.

Parecer

Tendo em vista o presente processo, sou de parecer favorável à aprovação da proposta orçamentária da UFPR estabelecida para o ano de 2022, constante no documento
(SEI 4449355), conforme aprovada pela Lei nº 14.303 de 21 de janeiro de 2022 - Publicada no DOU de 21.1.2022.

 

s.m.j., é o parecer.

 

Curitiba, 04 de maio de 2022.
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