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           O Orçamento Público é uma Lei Ordinária de iniciativa do Poder Executivo com

aprovação do Poder Legislativo. Nesse sentido, o orçamento é o instrumento de

planejamento e governança que autoriza a execução das despesas públicas fixadas,

em consonância com as receitas previstas, para o período de um exercício financeiro -

que coincide com o ano civil, conforme o princípio orçamentário da anualidade.

      Encontra-se a base Legal do Orçamento Público nos artigos 165 a 169 da

Constituição Federal de 1988 (CF/88) e na Lei 4.320/1964. O artigo 165 da CF/88 prevê as

Leis Orçamentárias, entre as quais está a Lei Orçamentária Anual (LOA), que indica a

alocação dos recursos públicos de acordo com diretrizes pré-estabelecidas, a fim de

viabilizar os programas de governo ajustados. A LOA pode ser encontrada no site do

planejamento[1], conforme o exercício a ser consultado, sendo o volume V

correspondente ao do Ministério da Educação.

       Posto isso, em atenção às normas estabelecidas pelo Regimento Geral da

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) (Art. 80, Inciso IV e art. 176), que enseja à

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan) a

elaboração da Proposta Orçamentária Anual; ao Reitor a apresentação (Art. 26, Inciso

IX); e ao Conselho Universitário (Consuni) a deliberação (Art. 9º, Inciso IV), apresenta-se,

a seguir, a Proposta Orçamentária Anual da UNIFAL-MG referente ao exercício de 2021.

          A elaboração da Proposta Orçamentária Anual da UNIFAL-MG tem como norte o

Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 (PLOA)[2]. Importante ressaltar que no PLOA

ocorre a mera sinalização dos créditos orçamentários a serem distribuídos a cada

órgão, não obstando, portanto, modificações até sua publicação oficial em forma de

Lei. Conjuntamente ao PLOA, também foram observados dados históricos acerca da

execução orçamentária da UNIFAL-MG, reajustes tarifários, diretrizes Institucionais,

além de informações coletadas junto às Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e demais

órgãos suplementares e apoio. 

       Em obediência ao princípio da razoabilidade buscou-se, junto à Reitoria, o

estabelecimento de políticas e diretrizes de priorização de certas demandas,

considerando, principalmente, o recorrente achatamento do orçamento relativo às

despesas discricionárias da Instituição. 

[1] https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento

[2] https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2021/ploa/

projeto-de-lei-orcamentaria-anual-ploa
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Conceitos Introdutórios

O Art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) define as despesas obrigatórias de

caráter continuado da seguinte forma: “Considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que

fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois

exercícios”. Neste contexto, no âmbito da UNIFAL-MG, as despesas de Pessoal Ativo e

Inativo, seus encargos e benefícios aos servidores encontram-se alocadas nas Despesas

Obrigatórias. 

Despesas Vinculadas (DV): São dotações orçamentárias consignadas na Lei

Orçamentária Anual com destinação definida para finalidades específicas. Exemplo:

Assistência Estudantil, com recursos da Matriz de Assistência Estudantil (PNAES) e do

Programa Incluir. Existem outras Despesas Vinculadas que não fazem parte do PLOA

2021, mas poderão ocorrer por descentralização de créditos, como as relacionadas à

Educação a Distância por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa de

Extensão Universitária (PROEXT/MEC), Formação Inicial e Continuada para a Educação

Básica, Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU), dentre outras da mesma

natureza.

Despesas Direcionadas (DD): São dotações orçamentárias oriundas da Matriz de

Alocação de Recursos do Ministério da Educação (MEC) por meio da “Matriz Andifes” ou

“Matriz OCC” que somadas aos recursos de Consolidação da Expansão e aos Recursos

Próprios da UNIFAL-MG fazem parte dos recursos que são repassados às Unidades

Acadêmicas (UAs), Pró-Reitorias e aos Órgãos Suplementares e Apoio. Essas dotações são

direcionadas para áreas específicas no âmbito Institucional e alocadas nas seguintes

subações orçamentárias da UNIFAL-MG: Capacitação, Qualidade de Vida no Trabalho,

Graduação, Pesquisa, Pós-Graduação, Acervo Bibliográfico, Extensão, Ações Culturais,

Ações de Sustentabilidade, Internacionalização, Museus e Matriz de Custeio das UAs.

Despesas Básicas (DB): São aquelas despesas necessárias ao atendimento do

funcionamento da Universidade de forma geral. A atribuição dos valores previstos para o

exercício subsequente é realizada por meio de levantamento da demanda junto às Pró-

Reitorias e demais unidades da Universidade, bem como pelo histórico de gastos

extraído mediante relatórios do Tesouro Gerencial. São despesas básicas as listadas na

tabela a seguir.

Despesas Obrigatórias (DO)

        A Coordenadoria de Orçamento da Proplan (COR/PROPLAN), adota os seguintes

conceitos pré-determinados na elaboração da Proposta Orçamentária:

Despesas Discricionárias, quais sejam: 
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             Em 31 de agosto de 2020 foi publicada a Proposta de Lei Orçamentária Anual de

2021, na qual, em seu volume V - Ministério da Educação[3], contém os créditos

destinados à UNIFAL-MG. Pelo segundo ano consecutivo é possível observar o

desmembramento orçamentário em duas partes, quais sejam:

1. Programações constantes em Projeto de Lei Orçamentária – PLO 2021

(R$135.306.217).

2.  Programações condicionadas à aprovação legislativa (R$123.296.913). 

 

      

         O total distribuído à UNIFAL-MG, considerando-se o somatório dos dois itens

acima elencados, é de R$258.603.130,00 sendo R$222.282.862,00 referentes a recursos

de despesas obrigatórias e reserva de contingência, e R$36.320.268,00 referentes a

recursos de despesas discricionárias. Ressalta-se que a parcela orçamentária da qual a

UNIFAL-MG possui algum tipo de administração são os recursos discricionários, os

quais representam R$21.724.072,00 para as programações constantes em Projeto de

Lei Orçamentária e R$14.596.196,00 para as programações condicionadas à aprovação

legislativa, totalizando os R$36.320.268,00 em recursos discricionários da UNIFAL-MG

para o exercício de 2021. 

           Todavia, R$6.000.000,00 em recursos orçamentários correspondem à solicitação

de apoio orçamentário destinado à construção da nova Clínica de Odontologia[4].

Frisa-se que, embora esse valor componha o orçamento discricionário da Instituição,

não é permitido a sua utilização para fins diversos. Nesse sentido, o orçamento

discricionário proposto à UNIFAL-MG é, em verdade, de R$30.320.268.00 sujeito a

alterações.

[3] https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2021/ploa/

Volume%20V%20PLOA%202021.pdf

[4] Ofício Nº 310/2020/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC (Anexo II)
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Composição do Orçamento

Recursos Despesas Obrigatórias
88%

Recursos Despesas Discricionárias
12%

O Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

previu um valor total de R$ 258.603.130,00

em recursos orçamentários para a

Universidade. Esse valor contempla todas as

despesas - DOs, DVs, DDs e DBs.    

258M

Do valor total de recursos previsto no PLOA

2021, R$36.320.268,00 correspondem às

despesas discricionárias - DV, DD e DB.

36M
Do valor total de recursos previsto no PLOA

2021, R$222.282.862,00 correspondem às

despesas obrigatórias - DO.

222M
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6M
Destinados ao Projeto

Específico de construção

da nova Clínica de

Odontologia da Unidade

Santa Clara



          A Tabela do Anexo I detalha, por Ação orçamentária, a composição do orçamento

discricionário da UNIFAL-MG de modo a comparar o Projeto de Lei Orçamentária Anual

de 2020 (PLOA 2020), que representava tão somente uma expectativa de direito aos

recursos propostos, com a Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA 2020), que representa

o que de fato foi autorizado. Observa-se que, em 2020, houve um déficit de

R$1.111.559,00 entre o orçamento proposto e o efetivamente autorizado pela Lei. 

        Ainda sobre a Tabela do Anexo I, nota-se um valor destacado de R$6.000.000,00

na Ação 8282 que, como anteriormente mencionado, trata-se de uma sinalização em

resposta à solicitação de apoio orçamentário para construção da nova Clínica de

Odontologia da Unidade Santa Clara, conforme consta no Ofício nº

310/2020/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC (Anexo II). Embora esse valor componha o

orçamento discricionário da Instituição, o mesmo encontra-se vinculado ao Projeto

Específico de construção da nova clínica, não sendo permitida sua utilização para

outros fins. 

    Nesse sentido, o orçamento discricionário proposto à UNIFAL-MG é de

R$30.320.268.00 sujeito a alterações. Com isso, observa-se um déficit de

R$5.359.961,00 em relação à LOA 2020.
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Composição do Orçamento

Evolução do
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Discricionário da
UNIFAL-MG*

*Valores (em R$ mi) embasados na LOA
do ano respectivo.
**Projeção com base no PLOA 2021.
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           À Proplan compete, nos termos do artigo 80, inciso IV, do Regimento Geral da

UNIFAL-MG, a elaboração da proposta orçamentária anual, a partir da coleta de

demandas junto aos setores da Instituição de forma que todos apontem suas

necessidades para o exercício seguinte (art. 175 do Regimento Geral da UNIFAL-MG).    

             A função da Proplan, junto à Reitoria e sob posterior submissão das decisões ao

Conselho Universitário, é adequar o orçamento sinalizado pelo Governo Federal para o

próximo exercício, às necessidades da Universidade em conformidade com as

diretrizes e prioridades estabelecidas.

       A princípio, cumpre esclarecer que a Proposta Orçamentária aprovada pelo

Consuni para o exercício de 2020 foi elaborada com base no PLOA 2020. Entretanto,

quando da aprovação e publicação da LOA 2020, houve um achatamento do

orçamento discricionário da UNIFAL-MG de, aproximadamente, 3,14% em relação ao

PLOA 2020. Tal redução não foi repassada às Unidades naquele momento, tendo esse

corte sido absorvido pela economia gerada por medidas institucionais e,

especialmente, em virtude da pandemia, que impossibilitou grande parte das ações da

Universidade em 2020. No entanto, quando o MEC inicialmente informou os limites

orçamentários das Instituições Federais de Ensino Superior para 2021, restou

estabelecido um corte linear de 18,2%[5], conforme consta no Ofício Circular Andifes nº

008/2020 (Anexo III). Posteriormente, com a publicação do PLOA 2021, percebeu-se

uma mitigação no corte, que passou a ser de 16,5%[5] em relação à LOA 2020. Apesar

disso, é primordial ressaltar que o orçamento previsto no PLOA 2021 carrega um

achatamento na grandeza de 19,1% em relação ao PLOA 2020 - que fundamentou a

elaboração e deliberação da Proposta Orçamentária 2020 da UNIFAL-MG, que, por sua

vez, foi a base para elaboração da presente proposta.
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Redução

de 19,1%

[5] A Matriz Andifes não considera a previsão de receita diretamente arrecadada (RDA) no cálculo do comparativo.  



        Após estudos e ponderações acerca do cenário orçamentário, a COR/PROPLAN

apresenta a Proposta Orçamentária 2021 da UNIFAL-MG com os devidos apontamentos

e sugestões sobre os cortes[6] que se fizeram necessários.

           Cumpre esclarecer que, tendo em vista o disposto no art. 176[7] do Regimento

Geral da UNIFAL-MG, a presente proposta buscou preservar, sobretudo, a terceirização,

visto que em anos anteriores os impactos do achatamento do orçamento foram

absorvidos por essa subação (DB02).   
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Proposta Orçamentária 2021

Despesas Vinculadas - DV 

    Conforme mencionado, as despesas vinculadas são dotações orçamentárias

consignadas na LOA com destinação específica. Com relação à Assistência Estudantil,

que é uma DV, a COR/PROPLAN tem a seguinte propositura:

        Por se tratar de uma despesa vinculada com ação específica (Ação 4002), utilizou-

se como orçamento de referência para elaboração da proposta orçamentária da

Assistência Estudantil àquele constante na LOA 2020. 

         Observou-se que, no momento da publicação da LOA 2020, houve uma redução

direta de aproximadamente 3% nessa ação, passando do montante de R$5.986.145,00

para R$5.786.001,00. Portanto, a redução de 16,5% imposta pelo PLOA 2021 tem por

base o valor total de recursos aprovados na LOA 2020. 

Valores em reais 

[6] A coluna "Ajuste do déficit" contém porcentagens aproximadas.

[7] "Art. 176 Serão fixadas pela Proplan as prioridades da Instituição, devidamente compatibilizadas com as dotações globais

que lhe forem destinadas no Orçamento Geral da União" (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS, 2010).
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Despesas Direcionadas - DD  

    Em se tratando das despesas direcionadas, que são dotações distribuídas para áreas

específicas no âmbito Institucional, a COR/PROPLAN propõe:

Valores em reais 



PÁGINA  10

COR /PROPLAN UNIFAL -MG

Despesas Básicas - DB

       Concernente às despesas básicas, descritas com mais detalhes na página 03, a

COR/PROPLAN propõe: 

[8] O dec. 10.579/20 estabelece regras para a inscrição de restos a pagar das despesas de que trata o art. 5º da Emenda Constitucional nº 106, de 7

de maio de 2020, e dá outras providências.

Valores em reais 
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Despesas Básicas - DB

Valores em reais 
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Despesas Básicas - DB

Valores em reais 
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Valores em reais 

Síntese da Proposta Orçamentária 2021 da UNIFAL-MG
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Valores em reais 

Síntese da Proposta Orçamentária 2021 da UNIFAL-MG

Valores em reais 
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Anexo I - Demonstrativo dos valores conforme Ação Orçamentária

Valores em reais 
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Anexo II - Ofício SESU para Clínica de Odontologia
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Anexo II - Ofício SESU para Clínica de Odontologia
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Anexo II - Ofício SESU para Clínica de Odontologia



Anexo III - Ofício Andifes 
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       Lucas Cezar Mendonça
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional

Magno Ferreira dos Santos
Coordenador de Orçamento - COR/Proplan

       Larissa Araújo dos Santos
Técnica Administrativa em Educação

Siga o Instagram da PROPLAN!

@proplan_unifalmg


	1173715ea48720a0ab4bb1597e4c7131ab39e63c0ae9ca32f485c96e8f84149d.pdf
	1173715ea48720a0ab4bb1597e4c7131ab39e63c0ae9ca32f485c96e8f84149d.pdf
	1173715ea48720a0ab4bb1597e4c7131ab39e63c0ae9ca32f485c96e8f84149d.pdf

