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À CGU, 

Profª Drª Teresa Dib Zambon Atvars 

 

 

Trata o presente de proposta de organização das prioridades de obras da 

Universidade frente à realidade do contingenciamento de recursos decorrente do cenário 

econômico atual. Dos 15 milhões previstos para obras no orçamento de 2020, houve redução 

de 10 milhões (66,7%). 

Vale lembrar que a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado – DEPI, está 

incumbida da organização do assunto das obras na Universidade, assunto este que é 

disciplinado pela Deliberação CONSU-A-019/2019. Em 2019, a Comissão do Planejamento 

Estratégico Institucional – COPEI – aprovou a distribuição de recursos orçamentários para os 

tipos de obra da Universidade e o primeiro bloco de prioridades, sugerido pelo Comitê de 

Empreendimentos. Desde então, a DEPI vem realizando o acompanhamento e gestão do dia-

a-dia dos procedimentos administrativos, do desenvolvimento de projetos e execução de 

obras em si.  

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a DEPI está gerindo as obras numa 

abordagem plurianual. Isso significa que a decisão pela continuidade de um empreendimento 

impactará não somente o exercício atual, mas também exercícios futuros. Este planejamento 

plurianual é impactado pela capacidade operacional das equipes – administrativas e técnicas 

- e pelas restrições orçamentárias colocadas. Entendemos que esta abordagem se constitui 

numa boa prática de gestão, cujos princípios devem ser preservados. 
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No entanto, frente ao contingenciamento estabelecido e às incertezas no 

ambiente no curto e médio prazos, e para a devida conclusão de parte das obras do primeiro 

bloco de prioridades aprovado pela COPEI em 2019, propomos adotar a estratégia da 

unificação das disponibilidades orçamentárias de 2019 e 2020 e considerar, por ora, não 

disponibilidade de recursos para obras no orçamento de 2021. 

Nesta abordagem temporária, a execução de obras não será considerada do ponto 

de vista plurianual, impactando totalmente a disponibilidade orçamentária de 2019/20. Isso 

significa que estes processos, do ponto de vista da programação de recursos, não irão 

impactar orçamentos futuros. Vale ressaltar, no entanto, que devido ao tempo de processo 

em licitações, contratação e execução de obras em si, o desembolso financeiro para algumas 

obras poderá ocorrer em anos posteriores. 

 

Mesmo nesta abordagem, há ainda incertezas a serem devidamente mitigadas, 

quais sejam: 

• Possibilidade de termos aditivos na execução de obras: com a incerteza 

com relação aos cenários futuros, impõe-se a necessidade de, neste momento, 

estabelecer uma reserva para estas situações, sob o risco de paralisação de obras por 

indisponibilidade orçamentária futura; 

• Atualização de preços de mercado, devido ao tempo decorrido entre a 

confecção das planilhas orçamentárias das obras e sua efetiva contratação; 

• Situações de imprevisibilidade técnica devido a Estudos Técnicos e 

Projetos Executivos elaborados há bastante tempo, intercorrências, etc; 

• Surgimento de urgências, de caráter imprevisível, a serem validadas 

pelo Comitê de Empreendimentos. 
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Ações técnicas e administrativas têm sido adotadas para reduzir a incerteza em 

nossas decisões de investimento em obras. No entanto, parte desta incerteza deve ser coberta 

pela existência de uma adequada reserva para urgência e contingências. Neste sentido, está 

também proposto aqui o montante de reserva que julgamos adequado ao enfrentamento do 

incerto cenário colocado. 

 

No anexo, apresentamos a proposta do Comitê de Empreendimentos no que diz 

respeito às obras que devem ser mantidas, e as que devem aguardar definições quanto aos 

orçamentos futuros para o devido prosseguimento. O resumo do investimento nos tipos de 

obra, neste cenário, é apresentado na tabela 01, a seguir. 
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Diante do exposto, encaminhamos o presente, e seu anexo, para apreciação da 

Comissão de Planejamento Estratégico Institucional – COPEI. 

 

 

 

 

Wellington Oliveira 

Gestão de Empreendimentos 

Diretoria Executiva de Planejamento Integrado 

Gabinete do Reitor / Unicamp 
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ANEXO
Proposta de Obras a Manter/Suspender em função do Contingenciamento de Recursos
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