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26 de julho de 2021 

 

À Comunidade Universitária da UESB 

 

Assunto: Execução Orçamentaria da UESB (Ano Base 2020) 

 

 

Considerando a Resolução CONSU 002/2016 que aprova o regimento da comissão de 

avaliação do orçamento da UESB, bem a Resolução CONSU 07/2020, que dispõem sobre a 

recomposição dos membros da comissão, compartilho inicialmente com a comunidade 

Universitária que: 

 

1) A convite da Presidência do CONSU, foi realizada no último dia 15 de julho uma reunião 

conjunta entre membros da equipe técnica da Administração Central da UESB e a 

Comissão de Avaliação do Orçamento do CONSU/UESB. Nesta oportunidade foram 

apresentadas informações e documentos relativos ao relatório de gestão orçamentária de 

2020, assim como um resumo da execução orçamentária de 2020. 

2) Para proposição de um cronograma de trabalho relativo à avaliação e socialização das 

informações referentes execução orçamentária de 2020, foi realizada no último dia 21 de 

julho uma reunião da Comissão de Avaliação do Orçamento do CONSU/UESB.  

 

Em síntese, por unanimidade, ficou deliberado pela Comissão de Avaliação do 

orçamento a realização de uma Audiência Pública no dia 11 de agosto às 9:00H, via  

Plataforma Google Meet, com divulgação do link 24h antes do início da reunião  (nos e-mails 

dos departamentos, colegiados, entidades representativas dos estudantes e servidores). 
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Com intuito de potencializar e qualificar as discussões durante a audiência pública, a 

comissão providenciará nos próximos dias o envio por e-mail (circular UESB), assim como 

link no site da UESB para acesso ao (i) Relatório de Gestão Orçamentária 2020; (ii) Resumo 

da Execução Orçamentária 2020; (iii) Peça orçamentária aprovado para o Exercício 2020, 

assim como (iv) Versão da minuta relativa ao PDI/UESB em construção. 

Cabe destacar que a principal intenção/expectativa da comissão de orçamento, com a 

realização da audiência pública é, para além de ampliar a visibilidade das informações relativas 

ao orçamento, contar com as observações da comunidade Universitária para melhor formular 

seu relatório e parecer frente a Execução Orçamentária realizada no exercício financeiro de 

2020. 

 A audiência pública, embora seja naturalmente entendida pela comissão como um 

momento de grande importância para avaliação da execução orçamentaria, representa uma etapa, 

visto que a efetiva avaliação continuará a ser realizada pelo CONSU, a partir dos seus conselheiros 

(e respectivas plenárias) após apresentação do relatório e parecer da comissão, previsto para ser 

enviado à Presidência do CONSU em 20 de agosto de 2021.  

 

 

Atenciosamente e Com Votos de Muita Paz, 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Bernard Moreno Cerqueira-Silva 

Presidente da Comissão de Avaliação do Orçamento do CONSU 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
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