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1.Visão geral

O presente documento apresenta as principais diretrizes quanto aos

processos de gestão orçamentária e financeira da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN). A Universidade rege-se, financeiramente, pela Constituição

Federal, pelas leis federais específicas, pelo Estatuto, Regimento Geral, Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) e por normas do Conselho de Administração

(CONSAD).

A gestão orçamentária e financeira da UFRN está alinhada às atividades de

ensino, pesquisa, extensão e inovação, reforçando o compromisso institucional com

a sociedade de educar, produzir e disseminar o saber universal. O orçamento da

Universidade é um instrumento de planejamento que exprime em termos

financeiros os recursos alocados para o período de um ano, que coincide com o ano

civil, nele constando as receitas decorrentes de transferência do Tesouro Nacional e

as obtidas por arrecadações próprias e convênios.

Para gerir o orçamento são definidos papéis, responsabilidade e segregação

de funções, sendo as funções relativas à gestão orçamentária atribuição regimental

dada à Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) onde cabe à Coordenadoria de

Orçamento a gestão orçamentária, ou seja, acompanhar e avaliar a execução

orçamentária, já à Pró-reitoria de Administração cabe o controle do sistema de

administração financeira e contábil, papel esse desempenhado pela Diretoria de

Contabilidade e Finanças (DCF)

2. Instrumentos da gestão orçamentária e financeira: orçamento
geral e orçamento analítico.

O orçamento geral é o resultado de proposta encaminhada anualmente ao

Ministério da Educação (MEC), elaborada com base em dados fornecidos pelas

diversas unidades da Universidade. A proposta orçamentária da Universidade para

um exercício fiscal é elaborada no ano anterior, com base nos limites estipulados



4

pelo MEC para cada ação orçamentária. Para isso, a Instituição realiza projeções de

receitas e ajustes entre ações, com restrita discricionariedade para propor

modificações. Na sequência, a proposta da Instituição é consolidada pelo MEC, para

posterior apreciação pelo Congresso Nacional. No ano subsequente, durante a

execução da Lei Orçamentária Anual (LOA), são abertos momentos específicos para

alteração orçamentária, quando é permitido propor modificações do volume de

recursos entre algumas ações orçamentárias, que são então avaliadas pelo MEC,

podendo ou não ser deferidas.

Quanto ao orçamento analítico, este é o documento formal de distribuição

interna de recursos orçamentários do Tesouro Nacional aprovado pelo Conselho de

Administração (CONSAD) da instituição. Com foco na boa gestão e na organização

dos recursos públicos, objetivando lisura e transparência, a UFRN instituiu, por

intermédio da Resolução nº 060/2014-CONSAD, um modelo para distribuição dos

recursos orçamentários de custeio entre os Centros Acadêmicos e as Unidades

Acadêmicas Especializadas. O modelo utiliza-se dos parâmetros norteadores de

distribuição dos recursos de custeio do MEC. A distribuição interna do orçamento do

Tesouro Nacional destinados a Outras Despesas Correntes e contemplam os projetos

institucionais, projetos acadêmicos estratégicos, bem como prioriza as despesas

obrigatórias e os compromissos formais, como: despesa com energia elétrica,

contratos de vigilância ostensiva, de terceirização de mão-de-obra especializada, de

limpeza urbana dos campi, de manutenção de veículos.

Há também a Comissão Permanente de Auditagem e a Comissão de

Avaliação do modelo de distribuição dos recursos orçamentários de custeio. À

primeira compete emitir parecer sobre a validade dos dados a serem utilizados antes

de cada aplicação do modelo. À última cabe discutir e submeter à aprovação do

CONSAD propostas de alterações do modelo, visando aprimorá-lo e/ou atualizá-lo.

Dessa forma, busca-se assim estabelecer um alinhamento, ou seja, aplicar

internamente, sempre que possível, a mesma metodologia de distribuição

orçamentária feita pelo MEC.

No decorrer do exercício, pode haver reformulação do orçamento analítico,

no todo ou em parte, tanto para atender conveniências de ordem programática,

quanto para incorporar novos valores decorrentes de créditos suplementares, desde
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que obedecidos os critérios de distribuição aprovados pelo Conselho de

Administração. Por fim, sob as coordenação da Pró-reitoria de Plenejamento será

elaborado, anualmente, um relatório de execução orçamentária e financeira.

3.Principais fontes de recursos

O orçamento da UFRN é composto por fontes de recurso do tesouro nacional

repassados diretamente pelo Ministério da Educação (MEC) e por recursos próprios

originados de convênios, aplicações financeiras e contratos de serviços educacionais.

Além disso, conta com o repasse de recursos descentralizados que possuem

destinação específica.

Quanto a arrecadação própria, principalmente relacionada a receitas de

projetos de pesquisa, de extensão, de ensino e de desenvolvimento, receitas

administrativas, cobranças de custos indiretos, aluguel de bens imóveis, entre outras

formas de captação inerentes à área de atuação da Universidade.

Há também os créditos orçamentários transferidos por meio de Emendas

Parlamentares que fazem parte do orçamento da Universidade. Já as receitas de

convênios geralmente referem-se às descentralizações de créditos com o propósito

de financiar o avanço de projetos acadêmicos envolvendo mútua cooperação e

objetivos recíprocos.
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4.Principais Despesas

As principais despesas institucionais podem ser agrupadas em: despesas com

Pessoal e Encargos Sociais; Outras Despesas Correntes e Investimento. Despesa com

pessoal, considerado pela UFRN como o ativo principal para que possa cumprir sua

missão diária de educar com responsabilidade social, consome parte significativa do

orçamento institucional.

5.Monitoramento das ações orçamentárias

O Plano Plurianual (PPA) contempla os programas temáticos que estão

detalhados na Lei Orçamentária Anual (LOA) em ações orçamentárias, estas com

suas respectivas metas físicas e financeiras. A gerência do monitoramento dessas

ações cabe à Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) especificamente à

Coordenadoria de Orçamento, a qual envolve todos os coordenadores das ações

orçamentárias, conforme metodologia descrita abaixo:

1ª etapa: estabelecimento de uma reunião geral em que as informações mais

relevantes e comuns a todos os coordenadores das ações orçamentárias são

compartilhadas;

2ª etapa: em seguida (maio e junho) há reuniões setoriais com cada coordenador

para que discutir detalhadamente cada ação (objetivos, descrição, produto,

especificação do produto, metas, alinhamento ao Planos Nacionais, etc).

3ª etapa: em julho, ocorre uma reunião para realizar da 1ª Captação- janeiro a junho

- das metas físicas e financeiras, bem como abertura da janela de tempo para

reprogramação das metas, elaborar as metas físicas para PLOA para o exercício

seguinte, além do Relatório semestral (jan-junho) do acompanhamento da execução

das metas das físicas e financeiras;
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4ª etapa: em outubro, ocorre uma nova reunião com todos os coordenadores a fim

de permitir uma análise geral do nível de execução das ações;

5ª etapa: Por fim, em dezembro, é realizado um encontro para a 2ª Captação - coleta

e registro da execução física-financeira de janeiro-dezembro, além do Relatório

anual da execução das metas das Ações, com comentários e justificativas quanto ao

cumprimento ou não das metas. E se for o caso, deve-se ainda registrar inexecução

orçamentária.

6.Prioridades que demandam recursos orçamentários

Cabe ao Comitê de Gestão e Priorização de Aquisições e Contratações

(CGPAC) as atribuições de planejar, coordenar e avaliar, preferencialmente por meio

dos sistemas SIGUFRN, os processos de trabalho inerentes às contratações de bens e

serviços na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no sentido de viabilizar o

alinhamento das ações com os planos de gestão vigentes, tendo como balizadores as

políticas, as metas e as ações estabelecidas no Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI) e no Plano de Gestão, as orientações contidas no documento

“Riscos e Controles nas Aquisições do TCU” e nos Planos de Desenvolvimento em

Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) e de Logística Sustentável (PLS).


	1.Visão geral
	2.Instrumentos da gestão orçamentária e financeira: 
	3.Principais fontes de recursos
	4.Principais  Despesas
	5.Monitoramento das ações orçamentárias
	6.Prioridades que demandam recursos orçamentários 

