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ORÇAMENTO DA UFPEL 

- NOTAS EXPLICATIVAS -  

NOTA I - PLOA 

O PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual é elaborado pelo Poder Executivo, contendo 

a estimativa da receita e fixação da despesa para determinado exercício financeiro. 

Depois de aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Presidente da República e publicada 

na imprensa oficial, converte-se na lei orçamentária anual.  

O PLOA contém os valores destinados às universidades, valores esses que são definidos a 

partir de diferentes critérios, que serão informados a seguir, tendo como referência o 

orçamento da UFPel: 

1. Fonte Tesouro: recursos do Tesouro Nacional destinado à Universidade. 

1.1. Grupo Pessoal: as projeções são feitas pelo Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, a partir de dados da folha de pagamento e das projeções de 

crescimento do quadro de pessoal e do crescimento da despesa em decorrência das 

carreiras e dos benefícios aos servidores;  

1.2 As despesas correntes dividem-se em: 

1.2.1 Benefícios aos servidores: valor é fixado pelo Poder Executivo a partir dos direitos 

a auxílios creche, transporte e saúde; 

1.2.2 Assistência estudantil, que se subdivide em: 

1.2.2.1 PNAES: valor destinado à assistência estudantil, fixado pelo MEC a partir de uma 

matriz que distribui os recursos disponíveis entre as universidades; 

1.2.2.2 Promisaes - Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior: visa fomentar a 

cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais 

mantém acordos – em especial os africanos – nas áreas de educação e cultura. Seu 

valor é fixado pelo MEC a partir do número de alunos do Programa Estudantes 

Convênio de Graduação, matriculados em cada IFES; 

1.2.2.3 Projeto Incluir: Visa promover a criação e a consolidação de núcleos de 

acessibilidade com objetivo de integrar pessoas com deficiência à vida acadêmica. 

Seu valor anual é fixado pelo MEC a partir de Matriz de Distribuição, baseada na 

quantidade de alunos de graduação de cada IFE; 

1.2.3 Funcionamento da IFES: recursos destinados ao custeio das atividades 

administrativas e acadêmicas da Universidade, cujo valor é definido pela Matriz 

pactuada entre a ANDIFES e MEC. Essa matriz considera três grandes fatores para 

distribuir recursos: tamanho da instituição (alunos), qualidade (avaliação CAPES e 

INEP) e eficiência (relação aluno-professor) e define o percentual que cada 

universidade deve receber do montante de recursos disponibilizados pelo MEC. 

Os recursos de funcionamento subdividem-se em: 

1.2.3.1 Manutenção, que engloba: 

1.2.3.1.1 Recursos para pagar as seguintes despesas: serviços de vigilância, portaria, 

limpeza, água, energia, telefone, internet, aluguéis, manutenção predial e de 
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equipamentos, coleta de resíduos, locação de máquinas, correio, publicações 

oficiais e outros; 

1.2.3.1.2 Custeio das unidades acadêmicas e administrativas, envolvendo diárias, 

passagens, despesas de locomoção, materiais de consumo, serviços de 

terceiros de pessoas físicas e jurídicas e outras.  

1.2.3.1.3 Bolsas de estudo, que atendem as necessidades de promover o 

desenvolvimento acadêmico. 

1.2.3.2 Contribuições PASEP: destina-se a custear as contribuições para o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público, cujo valor é dado pela aplicação de 

percentual sobre folha de pagamento; 

1.2.3.3 Contribuição a Entidades: recursos eventualmente fixados para pagamento de 

anuidades a entidades às quais as Unidades e a Universidade são filiadas; 

1.2.3.4 Hospitais Veterinários: valor fixado pelo MEC a partir da Matriz de Distribuição 

proposta pelo Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários; 

1.2.4 Fomento às Ações de Extensão e Pós-Graduação subdivide-se em: 

1.2.4.1 Manutenção da Extensão e Pós-Graduação: são recursos fixados pela Universidade 

para apoiar essas atividades; 

1.2.4.2 PROEXT: são recursos captados através de projetos de extensão das unidades 

acadêmicas da UFPel, que foram apresentados ao MEC e aprovados; 

1.2.5 Capacitação de servidores: recursos fixados pela Universidade para garantir a 

execução do Programa de Desenvolvimento de Pessoal da instituição; estes 

recursos pagam instrutores, inscrições, material didático, diárias, passagens e 

outras pertinentes ao objetivo; 

1.2.6 Capacitação de Professores da Rede Básica: são recursos captados através de 

projetos elaborados pelas diferentes unidades da UFPel; 

1.2.7 Custeio não vinculadas: valor fixado pelo MEC e que se somam àqueles destinados 

à manutenção de atividades acadêmicas e administrativas; 

1.3 Grupo Despesas de Capital: destinam-se a investimentos em obras, equipamentos e 

materiais permanentes; 

1.3.1 Despesas de Capital 

1.3.1.1 Despesas de Capital – Capacitação Rede Básica: recursos de investimentos 

eventualmente previstos nos projetos referidos no item  “1.2.6” acima; 

1.3.1.2 Despesas de Capital – Manutenção: recursos para obras, equipamentos e 

materiais permanentes para toda a UFPel; 

1.3.1.3 Despesas de capital – PROEXT - valor que representa a soma de recursos 

aprovados para capital em todos os projetos PROEXT; 

1.3.1.4 Despesas de Capital – não vinculadas: valor definido a partir da aplicação da matriz 

pactuada entre ANDIFES e MEC que destina-se a obras, equipamentos e materiais 

permanentes para toda a UFPEL, somando-se aos recursos do item 1.3.1.2 



3 

 

1.3.1.5 Despesas de Capital – Hospitais Veterinários: valor fixado pelo MEC a partir da 

Matriz de Distribuição proposta pelo Fórum de Dirigentes de Hospitais 

Veterinários Universitários; 

1.3.2 Programa Mais Médicos: valor fixado pelo MEC para investimentos visando 

garantir a expansão de vagas na educação médica. 

 

2 Outras fontes: recursos diretamente arrecadados ou recebidos através de termos de 

cooperação com órgãos estaduais, municipais ou privados. 

 

NOTA II – CRITÉRIOS DA UFPEL PARA A DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 

1. A distribuição de recursos entre as Unidades Acadêmicas, em 2014, foi orientada 

por uma matriz proposta por Comissão designada pelo Reitor 

http://www.reitoria.ufpel.edu.br/portarias/arquivos/0754_2013.pdf  e aprovada 

pelos Diretores das Unidades Acadêmicas. Essa matriz adota os mesmos 

indicadores da matriz pactuada entre a Andifes e o MEC; aplicada a matriz os 

recursos serão utilizados conforme prioridade definida em cada Unidade; 

2. A distribuição de recursos para manutenção das Unidades Administrativas 

(Reitoria e seus órgãos) é fixada pela Administração; os recursos, que se destinam 

a pagamento de diárias, passagens, materiais de consumo, serviços e outras, tem 

suas prioridades definidas pelo respectivo gestor; 

3. Recursos de apoio aos cursos são distribuídos conforme editais. 

4. Recursos de apoio a estudantes para a participação em eventos são distribuídos 

através de editais. 

NOTA III – PRIORIDADES DE INVESTIMENTOS 

Os diagnósticos que tem sido realizado pela equipe de engenheiros e arquitetos da UFPel, 

tem indicado as precariedades da manutenção predial e os diagnósticos da área de 

gestão de espaços tem indicado as principais carências de área física. Tanto as 

necessidades de manutenção quanto a as carências de área física (quantitativa e 

qualitativa) são confirmadas no diálogo cotidiano com os dirigentes de Unidades 

Acadêmicas e Administrativas e pelas avaliações externas dos cursos de graduação.  

 Estes diagnósticos configuram como prioridades: 

� recuperação, compatibilização e estabilização da energia elétrica em todos os 

prédios, especialmente os localizados no Campus Capão do Leão; 

� recuperação predial; 

� segurança predial; 

� acessibilidade; 

� moradia estudantil; 

� restaurante universitário; 

� espaços para salas de aula e laboratórios; 
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� salas para servidores docentes e técnico-administrativos em educação; 

� espaços para o funcionamento de entidades estudantis; 

� Hospital Escola; 

� Urbanização e saneamento dos Campi Anglo e Campus do Capão do Leão; 

� novos prédios para uso acadêmico, que dispensem prédios locados e aglutinem 

unidades acadêmicas e administrativas; 

� restauro de prédios históricos 

São também indispensáveis novos investimentos em tecnologia de informação e 

comunicação, que garantam atualização nesta área.  

Os investimentos em estrutura acadêmica para os cursos são prioritários, assim como 

aqueles destinados a melhorar as condições de salas de aulas e laboratórios. 

 

NOTA V – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Quanto à legalidade e fiscalização da execução orçamentária 

1. A UFPel possui, em sua estrutura, uma Procuradoria Federal, ligada a AGU –

Advocacia-Geral da União, que orienta os atos institucionais quando a 

conformidade com a legislação vigente.   

2. A auditoria interna é órgão vinculado ao Conselho Diretor da Fundação (Conselho 

Curador), que tem a responsabilidade de orientar, corrigir e fortalecer a gestão e 

racionalizar ações de controle. Age, também, em apoio ao Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal.  

3. A Controladoria Geral da União (CGU) é responsável pelo controle interno do 

Poder Executivo e tem o papel exercer o controle dos atos de gestão, neste 

âmbito. A CGU audita todas as instituições ligadas ao Poder Executivo. 

4. O Tribunal de Contas da União (TCU) é o órgão de controle externo e realiza 

auditorias em todos os órgãos da União. 

Quanto à prestação de contas 

Todas as instituições públicas tem a obrigação de prestar contas de suas ações e dos 

recursos recebidos, através de Relatório de Gestão (RG) que é exigido e regulado pelo 

Tribunal de Contas de União (TCU). O RG é elaborado pela Administração e deve ter 

parecer da Auditoria Interna, aprovação de órgão colegiado institucional, para ser 

encaminhado ao TCU e para a Controladoria Geral da União. O prazo para o 

encaminhamento do RG é 31 de março de cada ano. O RG é postado na página da 

Instituição, para conhecimento público. O conteúdo e a forma do RG são regulados 

por atos do TCU. 

 

Notas elaboradas pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPel. 


