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Premissa

• Apresentação efetuada no âmbito das competências da atuação da 
Setorial de Orçamento do MEC. 

• Temas relacionadas à Setorial SIPEC, devem ser tratados com a 
CGGP/SAA/MEC. 



Orçamento para custeio de despesas de pessoal, 
benefícios aos servidores e pensões especiais.

• Lei 14.144, de 22 de abril de 2021 - LOA 2021;

• Recursos Condicionados; 

• Contratação temporária;

• PLOA 2022; e

• Orientações 2021 .

Pauta



Orçamento LOA 2021

Obs: As Universidades Federais encerram o exercício de 2021 com saldo de aproximadamente R$ 608,9 milhões em pessoal, considerando a projeção
realizada com base na execução de abril de 2021 e as dotações consignadas no Órgão 93000.



• O art. 167, III, da Constituição, veda a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital, disposição conhecida como “regra
de ouro” das finanças públicas.

• Assim como ocorreu na LOA 2020, o LOA 2021 abrange parcelas de despesas
primárias a serem suportadas por operações de crédito excedentes ao limite
constitucional, motivo pelo qual não poderão ser autorizadas pela lei
orçamentária.

• Os recursos condicionados estão alocados no órgão 93000 e poderão ser
executados mediante:

a) aprovação de projetos de lei de crédito suplementar ou especial por maioria
absoluta do Congresso Nacional; ou

b) por meio da troca de fonte relativa a operações de crédito (fonte 44) por outras
fontes (art. 4º, V LOA 2021); ou

c) Decreto de estado de calamidade pública de âmbito nacional.

Recursos Condicionados – Regra de Ouro



Recursos Condicionados – Regra de Ouro

Obs: Portaria SOF/ME nº 3.378 de 23 de março de 2021 e as dotações consignadas no Órgão 93000.



Recursos Condicionados – Regra de Ouro



Banco de Professor Equivalente e QRS - TAE

Anexo V – LOA 2021

• Recursos já disponíveis.

• Deve respeitar os limites de provimento.

Recursos correspondentes ao Banco de Professor Equivalente e ao Quadro de Referências de
Técnico-Administrativo em Educação constam no item 5.1.2 do Anexo V da LOA 2021.



Lei nº 14.116/2020 - LDO 2021

Art. 116. Para apuração da despesa com pessoal prevista no art. 18 da LC nº 101/2000,
deverão ser incluídas, quando caracterizarem substituição de servidores e empregados
públicos, aquelas relativas à:

I - contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, Lei nº 8.745/1993;

II - contratação de terceirização de mão de obra e serviços de terceiros, quando se
enquadrar na hipótese do art. 18 da LC nº 101/2000.

§ 1º Caracterizam-se como substituição de servidores e empregados aquelas
contratações para atividades que:

I - envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle; ou

II - que sejam consideradas estratégicas ou sejam inerentes às competências
institucionais finalísticas atribuídas legalmente ao órgão ou entidade contratante.

Contratação Temporária



Lei n º 14.116/2020 - LDO 2021

§ 2º As despesas relativas à contratação de pessoal por tempo determinado
quando caracterizarem substituição de servidores e empregados públicos, na
forma do § 1º, deverão ser classificadas no GND “1 - Pessoal e Encargos Sociais”,
elemento de despesa “04 - Contratações Temporárias”.

§ 3º As despesas de contratação de pessoal por tempo determinado não
abrangidas no § 2º serão classificadas no GND “3 - Outras Despesas Correntes”,
elemento de despesa “04 - Contratações Temporárias”.

*PLN 3/2020 não possui alterações significativas.

Contratação Temporária



Professor Substituto e Visitante:

Os professores substitutos e visitantes compõem o Banco de Professor-
Equivalente1, cuja autorização específica e disponibilidade orçamentária encontra-
se atestada no item 5.1.2 do Anexo V da LOA 2021, devendo as unidades respeitar
os limites físicos estabelecidos.

1 Política disciplinada nos Decretos nºs 7.232/2010; 7.311/2010; 7.312/2010; 7.485/2011 e 8.260/2014,

Contratação Temporária



Demais contratações temporárias:

• Se não caracterizada substituição de servidor: impacto das despesas discricionárias,
GND 3, RP 2, compete ao órgão contratante declarar a disponibilidade orçamentária.

• Se caracterizada substituição de servidor: impacto nas despesas obrigatórias, GND 1,
RP 1.
• Por determinação judicial: compete ao órgão setorial de orçamento o ateste de disponibilidade

(SPO/SE/MEC).

• Demais casos: compete ao órgão central de orçamento a emissão do ateste de disponibilidade
(SOF/ME).
• Processo deverá ser tramitado à SOF via órgão central do SIPEC (SGP/ME), após análise da solicitação.

• Caso a universidade não possua dotação é obrigatória declaração de insuficiência, ainda que não seja
de sua competência o ateste da disponibilidade.

Solicitações de Contratação Temporária



Programação:

• PREVISÃO DE CONTRATAÇÕES: Rito da Portaria nº 109/2017 para inclusão dos
quantitativos do BPEq e QRS-TAE no Anexo V, via Sesu e SGP/ME.

• FOLHA CONTRATADA: Levantamento e projeção pela SOF e SPO com base na
folha executada de março de 2021, nos termos do art. 101 da PLDO 2022.

Art. 101. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a
Defensoria Pública da União terão como base de projeção do limite para elaboração de
suas propostas orçamentárias de 2022, relativas a despesa com pessoal e encargos
sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2021, compatibilizada
com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive o
disposto no art. 108, observados os limites estabelecidos no art. 24.

• Unidades podem ser contatadas ou contatar a SPO no caso de identificadas
execuções divergentes do histórico.

PLOA 2022



• Ofício-Circular nº 22/2021/GAB/SPO/SPO. Comunica SIAFI 2021/0226415.
Orientação quanto ao acompanhamento das despesas com Pessoal, Encargos
Patronais e Benefícios.

• Comunicas SIAFI 2021/0224326 e 2021/0256248: Remanejamento de Fonte,
possível inversão de saldo.

• Capítulo 9 do Manual Técnico de Orçamento de 2021: orientações quanto às
despesas de pessoal.

• Execuções indevidas – Item 9.12 do MTO 2021: utilização da ação de ativos para
pagar inativo, de RPPS para pagar INSS...

Orientações 2021
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