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Comissão de Avaliação do Orçamento 

  01 de novembro de 2021 

  

À Comunidade Universitária da UESB  

Assunto: Planejamento Orçamentário 2022 

 

  

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

comissão de avaliação do orçamento do CONSU/UESB, bem como a realização de 

reunião, convocada e conduzida pela PROAD (em 14 de outubro do corrente ano), para 

apresentação da Proposta da Programação (2022) à Comissão de Avaliação do 

Orçamento, informamos:  

  

1)      Após a realização da reunião de apresentação da proposta orçamentária da 

ADM Central da UESB, a Comissão de Avaliação do Orçamento deliberou pelas 

seguintes etapas/ações a serem realizadas para construção da Proposta 

Orçamentária a ser apresentada/deliberada em futura reunião do CONSU/UESB. 

 

a.      Ajustes iniciais na apresentação dos dados da ADM Central, com vistas a 

atender recomendações anteriores já registradas pela comunidade universitária 

em audiências públicas realizadas na oportunidade da elaboração da peça 

orçamentária de 2021 e na avaliação da execução orçamentária de 2020; 

 

b.      Realização de Reunião Ampliada da Comissão de Avaliação do 

Orçamento, aberta a toda a comunidade universitária, com vistas a conhecimento 

e coleta de informações (críticas/sugestões/expectativas) que direcionem o 

trabalho da comissão na elaboração da proposta a ser apresentada nas etapas 

posteriores; 

 

c.       Sistematização das informações apresentadas e discutidas na reunião 

ampliada e construção da versão preliminar da proposta orçamentária da 

Comissão de Avaliação do Orçamento para 2022; 

 

d.      Realização de Audiência Pública, aberta a toda a comunidade universitária 

e interessados da comunidade externa, com vistas a conhecimento e coleta de 

informações (críticas/sugestões/expectativas) que direcionam o trabalho de 

elaboração da versão final da proposta orçamentária a ser apresentada ao 

CONSU; 

 

e.      Sistematização das informações apresentadas e discutidas na Audiência 

Pública e construção da versão final da proposta orçamentária (2022) da 

Comissão de Avaliação do Orçamento para apreciação do CONSU. 
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2)      Especificamente sobre a reunião ampliada da Comissão de Orçamento, 

registramos: 

 

a.      Será realizada no dia 08 de novembro do corrente ano às 9h (em plataforma 

Google Meet, com link a ser divulgado a toda a comunidade universitária no dia 

anterior ao evento; 

 

b.      Os arquivos que servirão de base para a apresentação/discussão das 

informações estão anexados a este documento (sendo eles: encaminhamento 

geral da PROAD e Proposta de distribuição do Orçamento da ADM Central para 

2022);   

 

 

3)      Especificamente sobre a Audiência Pública, registramos: 

 

a.       Será realizada no dia 17 de novembro do corrente ano às 8:30h (em 

plataforma Google Meet, com link a ser divulgado a toda a comunidade 

universitária no dia anterior ao evento; 

 

b.       Os arquivos que servirão de base para a apresentação/discussão das 

informações, além dos previamente utilizados na etapa anterior, serão 

encaminhados posteriormente, após etapa de compatibilização das 

sugestões/encaminhamentos decorrentes da reunião do dia 08/11; 

  

 

Cabe destacar que a principal intenção/expectativa da Comissão de Orçamento, 

com a realização destas reuniões é, para além de ampliar a visibilidade das 

informações relativas ao orçamento, contar com as observações da comunidade 

Universitária para melhor formular sua proposta orçamentária para o exercício 

financeiro de 2022. 

  

  

 Atenciosamente e Com Votos de Muita Paz, 

  

  

  

Comissão de Avaliação do Orçamento do CONSU/UESB 
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