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APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório busca 

apresentar, de forma suscinta, a 

execução orçamentária da 

Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) durante o 1º 

trimestre de 2022.  O objetivo 

principal deste documento é 

ilustrar o comportamento das 

despesas da instituição durante os 

três primeiros meses do ano, de 

forma a permitir uma maior 

assertividade na tomada de 

decisões por parte da Gestão 

Superior, identificar pontos de 

melhoria ou correção de rumos no 

planejamento estabelecido e, por 

fim, garantir a sustentabilidade 

financeira da universidade. 

O primeiro trimestre possui 

singularidades que precisam ser 

destacadas antes de iniciarmos a 

análise mais detalhada de cada 

ação orçamentária. Observou-se 

que algumas despesas, em 

especial os contratos de duração 

continuada, tiveram saldo nos 

seus respectivos empenhos ao 

final de 2021, o que permitiu a sua 

inscrição em Restos a Pagar. Além 

disso, a publicação tardia do 

Decreto de programação 

orçamentária e financeira limitou 

a capacidade de empenho da 

universidade ao longo do período, 

sendo necessário um movimento 

organizacional que garantisse o 

fluxo de caixa para viabilizar o 

pagamento das despesas mensais 

da instituição. 

Dessa forma, apesar de 

transcorridos 1/4 do ano, é 

comum observarmos que algumas 

ações orçamentárias tiveram uma 

execução abaixo dos 25%. Os 

pormenores da execução de cada 

ação serão apresentados a seguir.  

Espera-se que esse Relatório 

Trimestral de Execução 

Orçamentária possa contribuir 

com a missão organizacional da 

UNILAB, no sentido de oferecer à 

comunidade acadêmica e 

sociedade externa ações de 

ensino, pesquisa e extensão em 

conformidade com os parâmetros 

de qualidade esperados. 

 

 
Matheus Dantas Madeira Pontes 

Coordenador de Orçamento 
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O total do crédito orçamentário discricionário da UNILAB no 1º 

trimestre de 2022 totalizou R$ 36.525.960,00, oriundos tanto de recursos 

da Lei Orçamentária Anual (LOA) quanto de Termos de Execução 

Descentralizada (TED). Desse montante, foram liquidados (momento em 

que há o reconhecimento por parte da Administração Pública da prestação 

de serviços por terceiros) R$ 8.467.398,37, ou 23,18% do crédito total 

autorizado. Mantendo-se o comportamento das despesas pelos próximos 

trimestres, estima-se que ao final do ano seriam executados 92,72% do 

crédito disponível.   

 

O gráfico 1 ilustra, de forma detalhada, a execução do crédito por 

ação orçamentária. Estão apresentados, em azul escuro, o percentual 

liquidado de janeiro a março; em cinza, os créditos ainda disponíveis e; em 

amarelo, o valor de referência através de uma linha que faz um recorte de 

25% do crédito total, percentual equivalente ao tempo transcorrido ao 

longo do 1º trimestre de 2022. 

 

Ação 8282 – Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de 

Ensino Superior. 

Nessa ação orçamentária estão alocados os créditos destinados aos 

investimentos previstos para a universidade. Durante o 1º tri nenhum valor 

foi liquidado e nem empenhado nessa ação.  O baixo índice de execução 

orçamentária deve ser justificado pelos setores responsáveis pelo 

planejamento/contratação/execução de obras e/ou aquisição de materiais 
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permanentes, minimizando riscos de que ao final do ano sejam devolvidos 

créditos inutilizados.  

 

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação. 

A viabilização da participação de servidores da instituição em cursos, 

capacitações, seminários e oficinas é realizada mediante os créditos 

orçamentários disponíveis nessa ação. Até março foram liquidados R$ 

7.570,00, o equivalente a 12,25%. Nesse mesmo ritmo, até o final do ano 

serão utilizados apenas 49,03% do crédito autorizado em lei para custear 

esse tipo de despesas. Vale salientar, entretanto, que já estão empenhados 

R$ 16.064,00 (26,00%). Dessa forma, é recomendado entrar em contato 

com os setores responsáveis pela execução da ação para acelerar a 

liquidação financeira e/ou identificar possíveis saldos para remanejamento. 

 

Ação 4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior. 

Os recursos destinados nessa ação visam atender ao Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) para auxiliar a permanência de jovens de 

baixa renda matriculados nos cursos de graduação presencial das IFES. 

Durante o 1º tri de 2022 foram liquidados R$ 2.178.274,82 (15,47%). Caso 

o comportamento do pagamento dos auxílios estudantis mantenha-se no 

mesmo padrão ao longo do ano, no final serão executados apenas 61,91% 
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do crédito disponível. É recomendável, assim, analisar a viabilidade do 

pagamento do Restaurante Universitário dentro dessa ação orçamentária. 

 

Ação 20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior. 

Maior ação discricionária em termos financeiros, a 20RK contém os créditos 

orçamentários necessários para o pagamento das despesas que viabilizam 

o funcionamento e a manutenção da universidade. Gastos com energia 

elétrica, vigilância, limpeza e conservação, por exemplo, saem dessa fonte. 

Nos primeiros três meses foram liquidados R$ 1.461.799,22, o que equivale 

a 8,13% do crédito. Projetando esse mesmo padrão para o restante do ano, 

pode-se estimar um gasto total de apenas 32,52% do crédito. Deve-se levar 

em consideração, entretanto, que o início do ano é marcado por baixa 

liquidação em virtude de saldos inscritos em Restos a Pagar. Além disso, 

estima-se um maior volume de despesas a partir de abril, com a abertura 

dos Restaurantes Universitários. 

 

Ação 20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

Incentivo a práticas voltadas para a pesquisa e a extensão são os principais 

destinos dos recursos oriundos dessa ação orçamentária. Ao longo do 1º 

trimestre de 2022 foram liquidados R$ 317.358,33 (25,19%) para o 

pagamento das diversas bolsas ofertadas pela UNILAB. Esse valor acende 

um pequeno sinal de alerta tendo em vista que, mantido o ritmo de 

pagamentos, no final do ano serão necessários remanejamentos 

orçamentários para o cumprimento dos editais vigentes. 

 

Ação 0509 – Apoio ao Desenvolvimento da Ação Básica. 

Os créditos pertencentes a essa ação orçamentária são oriundos do Termo 

de Execução Descentralizada (TED) nº 10345 – Fortalecimento da 

Agricultura Familiar para a política do PAES. Os recursos de R$ 4.500.000,00 

foram integralmente liquidados (100,00%) em favor da Organização da 

Sociedade Civil (OSC) que está executando o projeto. 

 



  
 

 

6 

Ação 00PW – Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de 

Programação Específica. 

Essa ação orçamentária viabiliza o pagamento das anuidades de entidades 

nacionais representativas das instituições de ensino superior ao qual a 

UNILAB esteja vinculada. Foram liquidados até março R$ 2.396,00, o 

equivalente a 10,15%. É recomendável averiguar com os setores 

responsáveis pelas relações interinstitucionais sobre a existência de novos 

pagamentos durante os próximos trimestres, possibilitando assim o 

remanejamento do crédito orçamentário entre as ações. 

 

Ação 00OQ – Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de 

Programação Específica. 

Os créditos dessa ação orçamentária viabilizam o pagamento de anuidades 

de entidades internacionais às quais a UNILAB esteja vinculada. No 1º 

trimestre de 2022 nenhum valor foi liquidado. Entretanto, identificou-se 

um empenho de R$ 8.249,70, correspondente a 89,51% do total do crédito 

autorizado). Recomenda-se, nesse sentido, entrar em contato com os 

setores responsáveis para viabilizar a liquidação das despesas empenhadas 

assim como informar sobre a existência de novos pagamentos durante os 

próximos trimestres, possibilitando o remanejamento do crédito 

orçamentário entre as ações. 

 


