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Comunicação Interna: Planejamento Orçamentário 2021  

 

A Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, através 

da Pró-Reitoria de Administração - PROAD e a Assessoria de Planejamento - ASPLAN, 

em ação conjunta com a Comissão de Avaliação de Orçamento do Conselho Superior 

Universitário (CONSU), vêm atuando no sentido de ampliar a participação da 

comunidade universitária no processo de planejamento e execução orçamentária. Em 

função disso, desde o ano de 2019, uma nova metodologia vem sendo implementada com 

esse propósito, promovendo diálogo permanente com as instâncias deliberativas 

(Plenárias departamentais, Conselhos de campus e Conselhos universitários) e 

alinhamento sistemático entre os instrumentos de planejamento da Universidade como o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano Anual de Ações (PAA) e o Plano 

Anual de Compras (PAC). 

O orçamento da UESB para o exercício de 2021, informado pela Secretaria de 

Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), será de R$ 350. 995.000,00 (trezentos e 

cinquenta milhões e novecentos e noventa e cinco mil reais), sendo que R$ 249. 

853.000,00(duzentos e quarenta e nove milhões e oitocentos e cinquenta e três mil reais) 

serão alocados para o Grupo 1, despesas de pessoal e encargos sociais, 76. 842.000,00 

(setenta e seis milhões e oitocentos e quarenta e dois mil reais) para Grupo 3, custeio e 

manutenção, e R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil reais) para o 

Grupo 4, investimento, destinados a aquisição de bens permanentes, realização de obras 

e benfeitorias. Em relação ao ano de 2020, o orçamento obteve um incremento de 6,8%. 

Com base nesses valores, a Administração da Universidade encaminhou para a Comissão  

do CONSU a proposta de distribuição orçamentária das Pró-Reitorias e Assessorias, com 

o fim de estabelecer o grau de prioridade, em obediência às metas relacionadas ao ensino 

de Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, Extensão, Infraestrutura, 

Assistência Estudantil, Valorização do Servidor, Comunicação e Cultura. 
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A metodologia adotada para elaboração do orçamento na UESB é constituída de 

seis fases:   

a) Levantamento de Demandas e Necessidades;  

b) Proposta de Distribuição Orçamentária da Administração;  

c) Audiências Públicas;  

d) Proposta Orçamentária da Comissão do CONSU;  

e) Apresentação da Proposta nos Campi;   

f) Aprovação da Programação Orçamentária no CONSU.  
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Figura 1: Ciclo de Planejamento Orçamentário da UESB 
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A fase de Levantamento das Demandas e Necessidades baseia-se no planejamento 

por parte dos setores acadêmicos e administrativos de bens e serviços essenciais à 

execução das atividades finalísticas e meios, observando as diretrizes do PDI e dos Planos 

Anuais de Ações das Pró-Reitorias, Assessorias e Departamentos. A fase da Proposta de 

Distribuição Orçamentária da Administração consiste no encaminhamento da versão 

preliminar da programação elaborada pela gestão à Comissão de Orçamento do CONSU, 

com a finalidade de coordenar, sistematizar e apresentar a versão oficial da programação 

orçamentária à comunidade acadêmica e ao CONSU. A fase de Audiência Pública 

consiste na apreciação, discussão e ajustes da proposta orçamentária da Administração, 

podendo ou não sofrer alterações. A fase da Proposta de Distribuição Orçamentária da 

Comissão do CONSU, compreende a versão oficial da programação orçamentária, após 

escuta da comunidade universitária, cabendo a comissão realizar a apresentação da 

proposta nos Campi e encaminhar para aprovação no CONSU. Esse processo deve ocorrer 

em observância aos prazos legais de aprovação.   

 

Para o planejamento do exercício de 2021, a Comissão de Orçamento do CONSU 

deliberou pelos seguintes prazos:  

 

▪ 29/10 - apresentação da Distribuição Orçamentária proposta pela Administração 

da UESB; 

 

▪ 16/11 -  realização da Audiência Pública online para discussão da Proposta; 

 

▪ 19/11 - apresentação online da Programação Orçamentária da Comissão do 

CONSU à Comunidade Acadêmica;   

 

▪ 20/11 - encaminhamento da Programação Orçamentária 2021 e Relatório 

Circunstanciado à Presidência do CONSU, para aprovação.  
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Diante do exposto, encaminhamos, em anexo, para conhecimento a proposta 

orçamentária e convidamos a comunidade universitária para participar do processo de  

planejamento orçamentário 2021.  

 

Vitória da Conquista, 10 de novembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Elinaldo Leal Santos 

Pró-Reitor de Administração 
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