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Memorando-Circular n.º 005/PROAD/UFG Em, 30 de março de 2017. 

 

Aos Diretores das Unidades Acadêmicas 

Regional Goiânia/UFG 

 

Assunto: Distribuição orçamentária entre as unidades acadêmicas da Regional Goiânia – exercício 2017. 

 

  Senhores Diretores, 

 Como é do conhecimento de V. S.ª o orçamento geral da União (OGU) para o exercício de 2017 foi 

aprovado pelo Congresso Nacional em 15/12/2016 e sancionado pelo presidente da república em 10/01/2017.   

 Os recursos do Tesouro Nacional previstos para a UFG pela LOA nº 13.414, publicada em 

11/01/2017, montam em R$1.143.003.073,00 (um bilhão, cento e quarenta e três milhões, três mil e setenta e três 

reais), dos quais R$977.668.749,00 (novecentos e setenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e setecentos 

e quarenta e nove mil reais) estão comprometidos com o pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios aos 

servidores docentes e técnico-administrativos da UFG, o que corresponde aproximadamente a 85,54% do total dos 

recursos. 

Os recursos destinados à manutenção e funcionamento da instituição - outros Custeios e Capital 

(OCC) - são aqueles provenientes da Matriz ANDIFES, PNAES e do Programa de Consolidação das IFES, sendo que os 

demais constantes da LOA possuem destinação específica. O recurso da Matriz OCC (antiga Matriz ANDIFES) foram 

reduzidos em aproximadamente 6,71% em relação ao valor alocado em 2016, o PNAES em 2,20% enquanto que a 

consolidação (custeio) foi de 10,82% e um acréscimo de 7,13% na consolidação (capital). Portanto, de todo o recurso 

alocado para a UFG, apenas os destacados acima são para implantação das ações da administração central, 

consequentemente são estes os recursos que são distribuídos entre as regionais. A tabela I a seguir aponta a 

composição da LOA: 

TABELA I – LOA 2017 UFG 

Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1,00) 

  CUSTEIO CAPITAL TOTAL 

Pessoal, Benefícios e Encargos 977.668.749,00  -  977.668.749,00 

Matriz OCC (Antiga ANDIFES) 80.060.475,00  -  80.060.475,00 
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Matriz PNAES 24.518.159,00 6.000.000,00 30.518.159,00 

Consolidação das IFES 13.600.297,00* 17.195.775,00 30.796.072,00 

OUTROS 19.940.903,00 3.862.459,00 23.803.362,00  

TOTAL  1.115.788.583,00 27.058.234,00 1.143.003.073,00 

       * Valor referente ao custeio do antigo REUNI 

  Apresentamos neste memorando os valores distribuídos para cada unidade acadêmica da Regional 

Goiânia. Informamos que o Governo Federal anunciou contingenciamento de 20% do orçamento da IFES (Instituições 

Federais de Ensino Superior), sendo assim será disponibilizado inicialmente apenas 80% do valor destinado a cada 

unidade acadêmica. Caso esta tendência não se concretize, será disponibilizado o valor contingenciado. 

Na Tabela II apresentamos os valores para cada unidade acadêmica da Regional Goiânia alocado 

para execução em 2017. 

Tabela II - Distribuição dos Recursos de Custeio e Capital (Em R$ 1,00) 

Unidade Acadêmica 
Custeio 

2017 

Custeio 

2017 – 

Autorizado 

80% 

Capital 

2017 

Capital 

2017 – 

Autorizado 

80% 

DOTAÇÃO 

TOTAL 

AUTORIZADA 

– 80 % 

Escola de Agronomia 135.021,99 108.017,60 52.974,10 42.379,28 150.396,87 

Escola de Engenharia Civil 72.016,24 57.612,99 20.060,66 16.048,53 73.661,52 

Escola de Música e Artes Cênicas 80.221,35 64.177,08 22.925,49 18.340,39 82.517,47 

Escola de Eng. Elétrica, Mecânica e de Computação 87.557,77 70.046,21 32.214,21 25.771,37 95.817,59 

Escola de Veterinária e Zootecnia 113.565,62 90.852,50 38.132,24 30.505,79 121.358,29 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas 73.729,70 58.983,76 19.334,22 15.467,38 74.451,14 

Faculdade de Informação e Comunicação 84.495,31 67.596,25 25.395,17 20.316,14 87.912,39 

Faculdade de Filosofia 56.552,72 45.242,18 7.713,00 6.170,40 51.412,57 

Faculdade de Nutrição 74.731,37 59.785,10 12.092,56 9.674,05 69.459,15 

Faculdade de Artes Visuais 72.728,28 58.182,62 19.881,36 15.905,09 74.087,71 

Faculdade de Ciências Sociais 75.506,85 60.405,48 16.796,64 13.437,31 73.842,79 

Faculdade de Direito 75.623,66 60.498,93 18.955,27 15.164,22 75.663,14 

Faculdade de Educação 90.750,22 72.600,17 25.928,02 20.742,42 93.342,59 

Faculdade de Educação Física e Dança 67.769,40 54.215,52 20.151,72 16.121,37 70.336,90 

Faculdade de Enfermagem 82.004,21 65.603,37 14.320,24 11.456,19 77.059,56 

Faculdade de Farmácia 78.149,22 62.519,38 25.100,03 20.080,03 82.599,40 

Faculdade de História 71.659,08 57.327,26 13.284,02 10.627,21 67.954,48 

Faculdade de Letras 82.246,60 65.797,28 26.431,47 21.145,18 86.942,46 

Faculdade de Medicina 122.099,18 97.679,34 33.198,55 26.558,84 124.238,19 

Faculdade de Odontologia 66.941,35 53.553,08 18.435,16 14.748,13 68.301,21 
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Instituto de Ciências Biológicas 172.317,11 137.853,69 69.870,26 55.896,21 193.749,90 

Instituto de Estudos Sócio-Ambientais 63.586,00 50.868,80 17.968,16 14.374,53 65.243,33 

Instituto de Física 61.208,74 48.966,99 19.606,22 15.684,97 64.651,96 

Instituto de Matemática e Estatística 85.096,71 68.077,37 27.132,78 21.706,23 89.783,59 

Instituto de Informática 80.933,65 64.746,92 28.060,63 22.448,51 87.195,43 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 120.392,32 96.313,86 46.073,84 36.859,07 133.172,92 

Instituto de Química 78.095,36 62.476,28 27.963,98 22.371,18 84.847,47 

TOTAL 2.325.000,00 1.860.000,00 700.000,00 560.000,00 2.420.000,00 

 

Os gastos realizados até a presente data, em custeio e capital, apresentados no SIPAC (Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) serão debitados dos valores disponibilizados para cada unidade 

acadêmica.  

   

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os ped idos referentes à  aquis ição de mater ia l  permanente e/ou de custe io  com 

os recursos f inanceiros  a locados  para as regionais  Cata lão ,  Goiás e Jata í  e para  as un idades 

acadêmicas da Regional  Goiânia  deverão ser  encaminhados,  pe lo “S IPAC” ,  até o  d ia  

18/04 /2017,  para  viab i l i zar  a  aquis ição dos  bens  durante o  exercíc io  de 2017 pelos 

Departamentos do Mater ia l  e Patr imônio (DMP’s)  da UFG.  

Recomendamos os seguintes proced imentos no encaminhamento dos ped idos  

para a  aqu isição de mater ia l  permanente por meio do S IPAC:  

1  -  quando o i tem sol ic itado não constar  dos  pregões d isponíve is  na página do  

DMP, deve ser  anexado ao ped ido e letrônico (pelo s i stema “S IPAC”)  três propostas de  

orçamentos.  No caso de se usar  as referênc ias de preço dos pregões  já  rea l izados pela  UFG,  

basta espec if icar  o  bem e indicar  o  número do pregão e do i tem correspondente;  

2  -  relac ionar  em uma mesma so l ic itação de mater ia l  apenas os i tens constantes 

de um mesmo pregão (assemelhados) ;  

3  -  no  caso dos  i tens  so l i c i tados não constarem dos  pregõe s já  rea l izados,  os 

ped idos devem ser  separados de acordo com a natureza  dos i tens (assemelhados) ;  

4  -  ao encaminhar o  ped ido de mater ia l  permanente so l ic itamos espec ia l  atenção  

para o  correto preench imento de todas as in formações demandadas nas colunas do  formulár io  

elet rôn ico  (espec i f i cação,  un idade de medida,  quant idade e  preço) .  É  necessár io  o  

preenchimento do formulár io  de just i f i cat iva que encontra -se d ispon ível  no s ite do DMP no 

menu “ formulár ios”  e o  envio para o  e -mai l  just i f i cat ivarequ isicao@gmai l .com  

Encontra -se d isponível  na pág ina do DMP (dmp.ufg.br )  uma l i stagem dos  

materia is  mais comumente sol ic itados  no menu “ l ic i tações”  no i tem “Registro  de Preços  do  

DMP/UFG”,  bem como um passo a  pa sso de or ientações sobre cadastramento de requ isições no 

SIPAC.  Em caso de dúvidas,  e vi sando a  ot imização  do processo de compras,  os d iretores de 

unidades poderão  recorrer  à  or ientação na  D ivisão  DETPC do DMP –  ramal  1371.   

mailto:justificativarequisicao@gmail.com


Pró-Reitoria de Administração e Finanças – UFG – Avenida Esperança, s/n. Campus Samambaia – 74690-900 – Goiânia – GO, 
Fone: (62) 3521-1054 – Fax: (62) 3521-1131 

 

 

Atenc iosamente,  

 

 

 

 

Prof. Carlito Lariucci 

Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFG 


