
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa - CANOA 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

PARECER CANOA 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016  

 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a Comissão de Natureza 
Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 18 de junho de 2015, na Sala de Reuniões do, 1º 
andar, Torre I, Bloco A , em sua II reunião ordinária de 2015, na presença dos membros: Dácio Roberto 
Matheus, presidente em exervício da CANOA; Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, representante dos 
docentes; Annibal Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas (CECS); Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 
(CMCC);  Guilherme Afonso Gomes dos Santos, representante suplente dos discentes de graduação; Júlio 
Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Luísa Falcioni Alvarenga, representante dos técnicos 
administrativos; Roberto Asano Júnior, representante dos discentes de pós-graduação; Ronei Miotto, 
diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional. Não votantes: Fabiane Alves, chefe da Divisão de 
Conselhos; Soraya Cordeiro, secretária-geral e Vanessa Bomfim, coordenadora de planejamento 
orçamentário da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI).  
 

 
Relator: Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. 

Síntese das Propostas 

   É apresentada a proposta orçamentária do ano de 2016, elaborada pelas diversas áreas da UFABC, 
sistematizada pela Pró-Reitoria de Planejamento (Propladi) e aprovada pela Comissão de Natureza 
Orçamentária e Administrativa (CANOA). 

Histórico da proposta 

   A elaboração da proposta orçamentária de 2016 seguei o tramite previsto na resolução ConsUni 103, que 
regulamenta as normas gerais para elaboração de Propostas Orçamentárias, a saber: 

1. Os dirigentes, coordenadores e demais servidores, indicados por seus respectivos dirigentes, 
das áreas de execução orçamentária, elaborarão a proposta orçamentária de sua área, que 
conterá a descrição das despesas de custeio e de investimentos, bem como seus valores previstos; 

2. As propostas orçamentárias serão encaminhadas à Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional/Coordenadoria de Planejamento e Acompanhamento Econômico 
(ProPlaDI/CPE) por meio dos Agentes do Planejamento; 

3. A ProPlaDI/CPE, juntamente com os Agentes de Planejamento, procederão aos ajustes 
necessários na proposta orçamentária consolidada, mediante a eliminação de duplicidades de 
demandas e correção de valores subestimados e superestimados, consolidando as propostas de 
todas as áreas de execução orçamentária; 

4. Após os ajustes mencionados no item 3, a proposta orçamentária anual será apresentada para 
aprovação do Conselho Universitário. 
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   Também em consonância com a resolução ConsUni 145, que estabelece que a CANOA possui como 
competência manifestar-se sobre os aspectos orçamentários e administrativos submetidos à apreciação 
do ConsUni e estes poderão compor diretamente a Ordem do Dia da sessão desse conselho. 

   A proposta vem seguindo o cronograma instituído para tal (anexo 7c) e nesse momento chega ao 
Conselho Universitário para apreciação. Um resumo da peça orçamentária está presente no anexo 7a, 
e seus respectivos detalhamentos constam no anexo 7b. Para melhor visualização, esse relator resumiu 
os dados na tabela a seguir: 

 Média executada 
(empenho 
2013/2014) 

Limites 
indicados pela 
Propladi 

Proposta das 
áreas 

Custeio R$ 59.460.826,34 R$ 
62.634.295,00 

R$ 95.514.964,99 

Investimento R$ 76.047.836,47 ---- R$ 232.613.076,40 

Total R$ 328.128.041,39 

Comentários 

   A construção do orçamento da UFABC é um processo extenso e de grande capilaridade. Dentro dos 
critérios estabelecidos, cada área tem a liberdade de montar sua peça orçamentária, de acordo com suas 
necessidades e em consonância com o planejamento estratégico de cada setor. Os dados são então enviados 
a Propladi para sistematização e construção do orçamento geral da UFABC. 

   Na proposta de 2016, foi estabelecido um limite de custeio para cada área. Esse limite se deve a média de 
empenho considerando o crescimento vegetativo da universidade (novos servidores, novos prédios, 
implementação dos diferentes campi, etc.). No entanto, a maior parte das áreas apresentaram demandas 
superiores ao limite pensado pela Propladi (como visto no anexo 7a). Isso pode ser explicando em parte 
pelo contingenciamento de recurso do ano anterior. Não foi estabelecido um limite para investimento, pelo 
fato de quase toda solicitação nessa rubrica prevista no orçamento de 2015 não ter sido liberada pelo MEC. 
A saber, foi solicitado para 2015 R$ 102.046.453,00 de custeio e R$ 213.382.702,00 de investimento (R$ 
315.429.155,00). No entanto, houve a liberação de R$ 59.974.258,00 e R$ 40.715.266,00, respectivamente 
(total de R$ 100.689.524,00). 

   Um ponto a ser destacado é que o proposta orçamentária construída é pautada na realidade. Isso significa 
que foi orientado que cada área apresentasse sua demanda real. Cada solicitação apresentada nos diferentes 
setores da UFABC possui assim uma justificativa plausível. Não houve a prática de sobredimensionar as 
demandas como estratégia para proteção a um novo contingenciamento de recursos do governo federal. 
Assim, caso haja redução dos valores liberados pelo MEC em relação ao solicitados, seja custeio ou 
investimento, isso vai impactar de forma significativa no andamento das atividades previstas para 2016. 

   Caso isso ocorra, uma nova rodada de discussão deverá ser estabelecida, visando o cumprimento das 
metas da universidade e o estabelecimento de ações prioritárias. 

Parecer 

   Meu parecer é pela aprovação da proposta. 

Encaminhamento CANOA 

A CANOA, após votação, encaminhou o documento para Ordem do Dia da II sessão ordinária do ConsUni. 


