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Durante o primeiro semestre de 2022 a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

de Pelotas (FO-UFPel) recebeu créditos orçamentários oriundos de 2 fontes: 

• Convênios 

• Ministério da Educação 

As fontes de crédito oriundas de convênios são relativas aos convênios firmados por meio do 

Sistema Único de Saúde – SUS, que envolvem 3 diferentes entes federativos:  

• Prefeitura Municipal de Pelotas – se refere a produção de procedimentos de atenção 

básica (metas e recurso financeiro estabelecidos) e autorização para sermos Centro de 

Especialidades Odontológicas. 

• Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Co-financiamento mensal (relacionado a 

cumprimento de metas) do Centro Especialidades Odontológicas. 

• Governo Federal – Habilitação e financiamento (relacionado a cumprimento de metas) 

do Centro Especialidades Odontológicas. 

Nesse contexto, cabe destacar que do total do crédito orçamentário recebido no primeiro 

semestre de 2022 (R$ 268.304,11), 22,16% ( R$ 59.463,61) são originários do Ministério da 

Educação (MEC) não havendo nova previsão de repasse para o corrente ano (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Origem dos créditos orçamentários 1º semestre de 2022.  
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Com relação as despesas realizadas ao longo do período (1º semestre de 2022), foram 

executados 84,37% do total (R$ 226.392,24). Sendo que do executado, 91,5% foram com 

material de consumo e 8,5% com auxílio financeiro a estudantes (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Orçamento e despesa no 1º semestre de 2022. 

 

 

 

Nesse período foram ofertados 2 ciclos letivos, com um total de 29 disciplinas clínicas e 

pré-clínicas. É possível estimar que o custo médio para oferta de cada disciplina foi de 

R$7.806,22. Convém salientar que esse custo deverá ser atualizado no relatório orçamentário 

do ano de 2022 a ser apresentado em dezembro do corrente ano. Isso por que já foram 

adquiridos materiais de consumo relativos a oferta do 3 ciclo de 2022 e espera-se uma alteração 

no custo final. Entretanto, a sistematização de compras da gestão pública sempre irá exigir do 

gestor pelo menos 1 semestre de antecipação na execução das despesas, dessa forma, no 2º 

semestre de 2022 espera-se gastos com materiais e insumos prevendo as atividades d0 1º 

semestre de 2023. 

Além disso, existem recursos referentes a duas emendas parlamentares: 

1 – Emenda Parlamentar 1: R$ 200.000,00. Recurso de investimento (capital), já 

direcionado para licitação na modalidade pregão, conforme a lei 14133/2021 e plano de 

trabalho. 

2 – Emenda Parlamentar 2: R$ 500.000,00. Recurso está sendo organizado para abertura 

de licitação pela Pró Reitoria de Planejamento.  

Destaca-se que o presente relatório representa um esforço da gestão da FO- UFPel em 

aumentar a transparência do uso dos recursos públicos e instrumentalizar a comunidade 

acadêmica para futuras discussões e tomada de decisão.  
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