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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA “GV SAÚDE” 

EXERCÍCIO 2016 

 

 

Relatório circunstanciado dos recursos 

disponibilizados e utilizados pelo Instituto de 

Ciências da Vida no exercício de 2016, 

gerenciados através da Unidade 

Orçamentária “GV Saúde”, conforme 

solicitação da presidência do Conselho 

Gestor do Campus GV. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação da Unidade Orçamentária (UO) “GV Saúde” se deu em 08 de julho de 2016, como um 

ato da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), estando esta vinculada ao Instituto de Ciências da Vida 

(ICV) do Campus Governador Valadares, tendo como gestores, o diretor e vice diretor da unidade. 

Tal criação ocorreu em decorrência da Resolução 35/2015 do Conselho Superior da UFJF, que 

estabeleceu a criação das unidades acadêmicas do Campus GV; bem como da consolidação do ICV 

enquanto unidade acadêmica, através da nomeação do diretor pela portaria 652 de 23 de junho de 2016. 

Na UFJF, assim como em outras instituições, adota-se o sistema de descentralização orçamentária 

entre seus diversos setores, que funciona através da alocação de recursos nas UOs, que por sua vez são 

dispositivos administrativos sistematizados na forma de um módulo no Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica (SIGA), que permite ao gestor de cada unidade, administrar virtualmente os recursos 

disponibilizados nas diversas rubricas.  

No SIGA, as rubricas possíveis para alocação de recursos podem ser agrupadas em capital e 

custeio descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Relação de rubricas de capital e custeio disponíveis na UFJF. 

Capital Custeio 
Biblioteca; Material 
permanente; Obras 
e instalações; 

Almoxarifado; Aux. financeiro mestrando/doutorando internacional; Aux. financeiro mestrando/doutorando 
nacional; Aux. financeiro pesquisador; Aux financeiro professor estrangeiro; Bolsa residente; Gratificação 
curso/concurso; Hotel; Locação de veículo; Material de consumo; Outros serviços (anuidades, taxas, etc); 
Pagamento de pessoa física; Premiação cultural; Reembolso; Restaurante; Serviços externos; Serviços internos; Taxa 
de inscrição; Veículos. 

 

Na UFJF, a prerrogativa operacional para a alocação de recursos nas diferentes rubricas das UOs 

da universidade é da PROPLAN ou da Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (COESF), após a 

deliberação pela aprovação dos recursos para cada unidade no Conselho Superior (CONSU) da UFJF, 

conforme Estatuto da UFJF: 
Art. 12 - Compete ao Conselho Superior:   

I - estabelecer as diretrizes e o planejamento institucional da Universidade e supervisionar sua execução, em consonância com 

o disposto na Legislação Federal, neste Estatuto e no Regimento Geral da Instituição;  

... 

V - aprovar o orçamento de cada exercício;   

(Fonte: http://www.ufjf.br/ufjf/files/2015/10/estatuto.pdf) 

 

É importante frisar que no âmbito da UFJF, o conceito de UO é vinculado a uma ferramenta 

administrativa do SIGA, sendo diferente daquele utilizado pelo governo federal, que vincula o termo à 

definição de Unidade Gestora: 

http://www.ufjf.br/ufjf/files/2015/10/estatuto.pdf
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Unidade Gestora é a unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, 

próprios ou sob descentralização. Ela é responsável por administrar dotações orçamentárias e financeiras próprias ou 

descentralizadas. Cada órgão tem a sua U.G., que contabiliza todos os seus atos e fatos administrativos.  

(Fonte: https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=u) 

 

A Unidade Gestora (UG) e a Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG), são os dispositivos 

que conferem a real autonomia para um órgão público gerir seus recursos através de atos como execução 

orçamentária, emissão de empenho, lançamento de pregões eletrônicos, dotação de recursos nas UOs, 

etc. Porém, na UFJF existem atualmente somente duas UGs cujos códigos/denominações são: 

153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

150231 - Hospital Universitário da UFJF 

Isso significa que todos os recursos disponibilizados para o Campus GV são oriundos do campus 

sede, especialmente, da UG 153061.  

Do ponto de vista prático, essa relação de dependência tem gerado prejuízos e limitações à UO 

GV Saúde pelas seguintes razões: 

1) Não existe controle sobre a data de dotação orçamentária na UO. 

2) Impossibilidade de acompanhamento do calendário anual da PROPLAN. 

3) Falta de controle sobre recursos remanescentes. 

4) Dotações orçamentárias após o mês de julho gera dificuldades para lançamento de novos 

pregões com recursos remanescentes. 

5) Devolução de saldo para a unidade gestora (perda de recurso). 

6) Flutuação dos valores disponíveis nas unidades orçamentárias no decorrer do ano por falta 

de controle na dotação. 

 

2. GESTÃO DAS TRANSAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA UO GV SAÚDE 

 

A Tabela 2 mostra a relação rubricas e valores dotados na UO GV Saúde no ano de 2016. Como 

pode ser observado e por determinação da equipe da Reitoria, houve dotação somente para materiais de 

consumo, no valor de R$ 1.170.814,79. 

A dotação de material permanente ou de outras rubricas de consumo foram feitos na UO Campus 

GV, conforme relatório de prestação de contas já aprovado pelo Conselho Gestor do Campus GV em 

19/10/2017. 
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Tabela 2: Relação de rubricas e gastos na UO GV Saúde em 2016. 

 
 

Após o debate acerca do orçamento de custeio entre as unidades acadêmicas do Campus GV no 

Conselho Gestor do campus em 06/09/2016 (conforme ata disponível no link 

http://www.ufjf.br/conselhogestorgv/files/2017/04/Ata-3%C2%AA-Reuni%C3%A3o-

Extraordin%C3%A1ria-06-09-16.pdf), foi definido o valor de R$ 1.170.814,78 para o ICV. Já a distribuição 

entre os departamentos ocorreu em reunião ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências 

da Vida em 08/09/2016 nas proporções descritas na Tabela 3 (ver ata disponível no link 

http://www.ufjf.br/icvgv/files/2017/05/Ata-da-5%C2%AA-reuni%C3%A3o-08-09-2016-Conselho-de-

Unidade-ICV.pdf ).  

A Tabela 3 também mostra o montante do Resíduo Declarado por cada departamento através de 

memorando submetido à direção do instituto. A fonte desse resíduo são as requisições não licitadas (por 

algum tipo de glosa) ou licitações fracassadas. Entretanto, como pode ser observado, o valor residual 

declarado pelos departamentos é superior ao resíduo informado no relatório da UO, com uma diferença 

de R$ 26.026,99. As possíveis fontes de inconsistência são as seguintes: 

1) Requisições realizadas em outra unidade orçamentária (UO Campus GV por exemplo) foram 

contabilizadas no montante da UO GV Saúde, principalmente porque até antes de 

08/07/2017, a UO GV Saúde não existia e algumas requisições chegaram a ser feitas na UO 

Campus GV. 

2) Lançamentos não contabilizados no SIGA até o término do exercício 2016. 

3) Parte do recurso de 15000,00 destinado à direção do ICV foi gasto com material de 

almoxarifado (extensão elétrica, tonners, material de escritório). Todavia, o siga não está 

disponibilizando os valores dessas requisições, contribuindo para a discrepância de valores. 

Conforme já demonstrado na prestação de contas na direção do Campus, o SIGA não é uma 

ferramenta eficiente para se efetuar o acompanhamento dos gastos, mesmo porque a PROPLAN tem 

autonomia para promover alterações nos valores. 

Com base nessas informações, utilizando somente a base de dados do SIGA, a direção do ICV não 

é capaz de explicar a diferença de R$ 26.026,99 (5,23%) entre o saldo residual declarado pelos 

departamentos e o saldo residual disponível no SIGA. 

http://www.ufjf.br/conselhogestorgv/files/2017/04/Ata-3%C2%AA-Reuni%C3%A3o-Extraordin%C3%A1ria-06-09-16.pdf
http://www.ufjf.br/conselhogestorgv/files/2017/04/Ata-3%C2%AA-Reuni%C3%A3o-Extraordin%C3%A1ria-06-09-16.pdf
http://www.ufjf.br/icvgv/files/2017/05/Ata-da-5%C2%AA-reuni%C3%A3o-08-09-2016-Conselho-de-Unidade-ICV.pdf
http://www.ufjf.br/icvgv/files/2017/05/Ata-da-5%C2%AA-reuni%C3%A3o-08-09-2016-Conselho-de-Unidade-ICV.pdf
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Tabela 3: Distribuição do montante de recursos do ICV entre os departamentos. 

Departamento Porcentagem Valor Destinado Resíduo Declarado* 

DCBV 14,28 167.210,44 86.821,18 

Farmácia 19,34 226.400,00 52.959,16 

Fisioterapia 6,20 72.565,61 48.062,74 

Medicina 7,69 90.000,00 73.546,78 

Odontologia 29,41 344.286,88 169.587,79 

Ed. Física 11,22 131.351,85 38.757,07 

Nutrição 8,20 96.000,00 34.638,05 

Pós-Graduação 2,39 28.000,00 3.372,15 

Direção ICV 1,28 15.000,00 15.000,00 

Total 100 % 1.170.814,78 522.744,92 

* “Resíduo Declarado” a informação prestada pelo Chefe de Departamento através de Memorando à Direção do ICV. 

 

O Anexo 1 mostra o relatório de execução financeira gerado pelo SIGA para o exercício de 2016, 

onde podem ser visualizados os valores empenhados e a empenhar. A soma dos valores empenhados com 

os valores a empenhar totalizam o valor debitado de R$ 674.096,86. Porém, nenhuma informação 

adicional acerca do significado dos “valores a empenhar” é fornecida pelo sistema. O valor de 

R$ 496.717,93 como saldo residual perdido foi mantido. 

A Tabela 4 mostra o status das requisições ao final do exercício.  

 
Tabela 4: Quantitativo de requisições por status residual 

 
Como pode ser notado, 518 requisições foram recusadas pelo executor (COSUP) explicando a 

existência do recurso residual apresentado na Tabela 2. As razões comumente apresentadas pelo 

executor para as recusas geralmente são: 

1) Falta de tempo para licitação por problemas nos termos de referência, ou por demora no 

parecer da procuradoria. 

2) Licitação deserta. 

3) Valor licitado acima do valor de referência. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o montante residual de R$ 496.717,93 demonstrado no SIGA e o montante 

declarado de R$522.744,92, proveniente de diversas causas acima citadas, a direção do ICV, em 

negociação com a reitoria, a direção do ICV conseguiu garantir para o ano de 2017, um montante de 

R$ 900.000,00 para suprir os prejuízos acumulados de anos anteriores. 

A dotação de fato ocorreu no mês de junho do ano de 2017. 

Sem mais a declarar, submeto o presente relatório à apreciação do Conselho de Unidade do 

Instituto de Ciências da Vida. 

 

 

Governador Valadares, 19 de Dezembro de 2017 

 

 

 

 
Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai 

Direção do Instituto de Ciências da Vida 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares 


