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À Comissão de Orçamento do CONSU/UESB

A Administração Central da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), através
da Pró-Reitoria de Administração (Proad) e da Assessoria de Planejamento (Asplan),
seguindo o rito processual, encaminha à Comissão de Orçamento do Conselho Superior
a proposta de Programação Orçamentária para o exercício de 2022.

A Constituição Federal, no Art. 212 determina que os Estados devem aplicar, como
mínimo, 25% da Receita Líquida de Impostos (RLI) à Educação em Geral. Destes, na
Bahia, 5% são destinados à Educação Superior, distribuídos entre as Universidades
Estaduais. A partir de 2020 a Uesb passou a receber, dentre as quatro universidades, o
segundo maior montante (22%) das cotas orçamentárias destinadas à educação superior.

Na programação para 2022, o valor de R$ 1.081.815.000 para educação superior teve sua
distribuição de acordo à seguinte proporção: 40% para a Uneb (R$ 695.218.120); 22% a
Uesb (R$ 374.388.088); 21% para Uefs (R$ 366.440.764); e 17% para Uesc (R$
291.632.253). O orçamento da Uesb, previsto para 2022, teve um incremento, quando
comparado ao de 2021, de 6,7%.

A proposta orçamentária para o exercício de 2022 da Uesb manteve praticamente a
mesma proporção de distribuição de valores de 2021 para os grupos 1 – Pessoal e
Encargos Sociais, 3 – Outras despesas correntes, e 4 – Investimentos, a saber,
respectivamente, 71%, 22% e 7%, sendo oportuno mencionar que os valores do grupo 1
não deixam margem a discussões de aplicação em virtude de suas vinculações de gasto.
A distribuição dos valores para Manutenção (custeio) entre as Pró-reitorias, foram bem
similares às do orçamento de 2021, a saber: Proad,58%; Prograd, 12%; PPG, 11%; Proex,
8%; e AAPA, 11%.
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Quando comparados os orçamentos de 2022 com 2021, temos a seguinte variação com
relação ao custeio (não considerando parcelas do custeio como publicidade oficial e
Planserv, por exemplo):

▪
▪
▪
▪
▪
▪

AAPA: acréscimo de 1.794.000;
PROEX: acréscimo de 1.804.000;
PPG: acréscimo de 1.790.000;
PROGRAD: acréscimo de 2.721.000;
PROAD: acréscimo de 10.697.000;
TOTAL: acréscimo de 18.806.000.

No mais, encaminhamos, em anexo, a peça orçamentária com os devidos detalhamentos
para conhecimento, análise e prosseguimento quanto ao rito processual para aprovação
no CONSU.
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