
13/7 - BOLETIM SOBRE O BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO  

 A respeito do contingenciamento orçamentário imposto à UEL pelo Governo do Estado, em função do não 
envio das informações relativas ao Sistema META 4, a Reitoria tem os seguintes esclarecimentos a relatar 
à comunidade universitária: 

 i)       Do Bloqueio 

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Resolução SEFA 771/2017, de 30/05/2017, contingenciou 
os seguintes elementos de despesas: 

RUBRICA FONTE VALOR DO BLOQUEIO (R$) 

33.90.14.00 – DIÁRIAS 250 159.678,00 

33.90.20.00 - Auxílio Financeiro à Pesquisadores 250 64.832,00 

33.90.30.00 - Material De Consumo 250 4.450.210,00 

33.90.33.00 - Passagens e Despesas de Locomoção 250 153.884,00 

33.90.62.00 - Aquisição de Prod. Para Revenda 250 40.000,00 

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 250 1.189.930,00 

SUB-TOTAL FONTE 250 (ARRECADAÇÃO 
PRÓPRIA)   6.058.534.,00 

33.90.48.00 - Bolsa Indígena 100 208.800,00 

SUB-TOTAL FONTE 100 (TESOURO)   208.800,00 

TOTAL DO BLOQUEIO (FONTE 250  E FONTE 100)   6.267.334,00 

ii) Das Ações da UEL frente ao Bloqueio 

Até o momento, as Unidades da UEL se utilizaram dos orçamentos que já haviam sido antecipados e empenhados 
previamente ao contingenciamento, fato que impediu a paralisação de atividades. No entanto, caso as liberações 
continuem a ocorrer em patamares inferiores aos solicitados para a manutenção da Universidade, algumas 
atividades poderão sofrer interrupção. Uma delas referem-se a diárias e passagens, despesas estas que não tem 
sido liberadas pela SEFA. Este contingenciamento pode vir a inviabilizar as viagens acadêmicas e atividades de 
campo prevista  A Reitoria, por meio do OF.R. no 329/2017 de 31/05/2017, dirigido ao Sr. Valdir Luiz Rossoni (com 
cópia ao Governador do Estado), solicitou o agendamento de uma audiência junto ao Governador para que 
pudesse ser discutida a questão do contingenciamento orçamentário imposto pela SEFA no dia anterior. Até o 
momento esta audiência específica não foi marcada, mas o assunto já foi tratado com o Governador, por 
intermédio do Secretário da SETI. 
Por meio do OF.R. no 339/2017 de 02/06/2017, dirigido ao secretário Dr. João Carlos Gomes – da SETI – a 
Reitoria solicitou a intervenção junto ao Secretário da SEFA para o descontingenciamento orçamentário, com o 
objetivo de evitar soluções de continuidade no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 

De concreto, até o momento, a única rubrica integral e efetivamente descontingenciada foi a de Bolsa Indígena 

(FONTE 100). 

A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da UEL vem solicitando, por dever de ofício, os desbloqueios 

orçamentários que estão sendo parcialmente liberados, mas muito aquém do necessário para a plena execução 

de todas as atividades da Instituição. 

s nos PPPs dos Cursos de Graduação, dentre outras. O funcionamento do RU do Campus, por exemplo, está 

garantido até o final do primeiro semestre letivo, apenas. 

A Reitoria vem e continuará buscando incessantemente, por intermédio dos todos os canais políticos e 

administrativos possíveis, a construção de diálogo efetivo junto ao Governo, visando o descontingenciamento 

orçamentário em questão. 

Reitoria 

 


