
Orçamento 2020 
 
O valor do orçamento destinado ao Campus Camaçari para o ano/exercício de 2020 foi 
de R$ R$ 1.666.457,78 para utilização em despesas de custeio, conforme aprovação 
pela Lei Orçamentária Anual (LOA) com corte de 3,33% sobre o valor anteriormente 
estabelecido de R$ 1.723.869,98.  
 
A seguir, apresentamos as despesas e valores orçamentários que compuseram o 
orçamento geral do campus, conforme orçamentos aprovados para o ano de 2020: 
 

Tabela – Orçamento aprovado do Campus Camaçari LOA para 2020 

DESPESAS 
VALORES APROVADOS 

 ORÇAMENTOS/2020 

Custeio  
(despesas de funcionamento: água, 
energia, vigilância, etc) <link-Planilha 1> 

R$ 1.666.457,78  

Política de Assistência Estudantil 
 (auxilio alimentação, moradia, financeiro, 
inclusão digital e equipamentos (COVID-
19 (auxilio alimentação) <link-Planiha 2> 

R$ 620.998,76 

Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE/FNDE) 
(merenda escolar/agricultura familiar) 
<link-Planiha 3> 

R$ 41.112,00 

Total R$ 1.907.769,78 

 
Entretanto, no 2º semestre, foram recebidos recursos de investimento no valor de R$ 
36.000,00 (Reitoria/Acervo Bibliográfico/Campus). Assim, o valor do orçamento do 
Campus passou de R$ 1.666.457,78 para R$ 1.702.457,78, conforme demonstrado em 
Quadro Orçamentário 2020 (Processo SEI : 23285.000070/2020-76). 
 
Considerando a suspensão do funcionamento do Campus durante o ano de 2020 que 
resultou em economia em despesas de consumo e outras estratégias administrativas, 
além da substituição de toda iluminação do Campus por lâmpadas LED, através de 
seleção em Projeto da Neoenergia, foi possível a utilização das “sobras” destes recursos 
orçamentários para realização de aquisições pelas Diretorias e Coordenações, 
conforme Plano de Metas do Campus. Assim, foi possível realizar aquisições para 
promover melhorias na estrutura do campus, nos laboratórios, sala de aulas, 
administrativas e áreas externas, conforme apresenta a Relação de Aquisições 2020 
<link-Planilha 4>. 
 
Esclarecemos que inicialmente não havia aprovação orçamentária pela LOA para 
despesas de investimentos (aquisição de ar condicionados, mobiliários, computadores, 
etc). Mas, com a economia obtida, conforme citado no parágrafo anterior, foi possível 
realizar a troca de valores de custeio por investimento, junto ao Ministério da Economia. 
 
 
Orçamento 2021 
 
A publicação da Lei Orçamentária Anual ocorreu em 22 de abril de 2021, a qual  estabele 
os recursos financeiros a serem aplicados aos Institutos Federais, Universidade 
Federais e outros órgãos da rede federal.  
 



Conforme Nota emitida pela Reitoria https://portal.ifba.edu.br/conquista/noticias-2/nota-
cortes-no-orcamento-2021, o orçamento sofreu um corte de 23% e bloqueio de 13,20%, 
causando um impacto significativo para nosso Campus.   
 
Em reunião realizada em 13/05/2021 com as Diretorias Gerais, Diretorias 
Administrativas dos campi, Diretoria Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças, 
Pro-Reitoria de Administração e a Reitora foi criado um Grupo de Trabalho que estudará 
e definirá os critérios de divisão emergencial do orçamento de forma a assegurar a 
manutenção do funcionamento de todos os campi. O prazo para apresentação e 
discussão da proposta está agendada para a 1ª quinzena de Junho/21. 
 
Ressaltamos e reforçamos que os cortes orçamentários contribuirá para a 
impossibilidade de retorno às atividades presenciais. 
  


