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RELATÓRIO DO PROGRAMA 8 - UNIOESTE/2020

PERÍODO

Este Agente

de

01/01 a 30/08/2020

o disposto

e, considerando

Portaria

pela

designado

Interno,

Controle

na Instrução

de 13 de janeiro de 2020, da Controladoria

Normativa

n'240/2020-GRE

Geral do Estado,
n'01/2020

elaborou o presente relatório decorrente da Avaliação dos dados constantes
do Programa 8 — Ensino Superior da Universidade Estadual do Oeste do

Paraná no período compreendido

0
diminuta,

entre 01 de janeiro a 30 de agosto de 2020.

desse relatório

objetivo

do cumprimento

é possibilitar

uma análise,

mesmo

que

das metas e a avaliação dos resultados alcançados

ao longo do período.
registrar que as condições de trabalho do Controle Interno

Importante

da Universidade

são extremamente

limitadas

do número

em função

de

servidores, que hoje se limita a um servidor efetivo e um servidor contratado,

cujo contrato
registrar,

tem previsão

também,

atendimento

que

de término

o Controle

de todas as demandas

internas da universidade,

em dezembro/2020.

Interno

está atuando

Importante

também

no

do TCE, da CGE, além das demandas

não tendo condições de, efetivamente,

planejar ou

atuar de maneira proativa.
Feito o registro, voltemos a análise dos números e índices constantes
do Programa

8.

Projeto Atividade
Inicialmente

6128

— Gestão das Atividades

este Projeto Atividade

estava registrado

Universitárias:

com o número

6127,

porém com o retorno da SETI a condição de Secretaria de Estado, o Projeto
Atividade foi readequado para o orçamento da universidade e não mais para

a então Superintendência.
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das Metas => a previsão de alunos matriculados

Acom anhamento

constantes da LOA era de 12.030, porém já no primeiro bimestre o número de
matrículas confirmadas junto as Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e
Pós-Graduação

foi de

13.844, repetindo-se

seguinte em função da paralisação

no bimestre

o mesmo número

por conta da pandemia.

No

entanto, no

retorno gradual houve novas matrículas nos bimestres seguintes até o número

atual de 14.147 alunos matriculados.
dos indicadores=>

Acom anhamento

o índice

esperado

para esse

Projeto Atividade era de 52%, no entanto, desde o primeiro bimestre o índice
foi de 56% e esse índice permanecerá

alcançado pela universidade

no decorrer

dos demais bimestres. Isso porque essa é uma meta anual cuja apuração do
índice só poderá ser mensurado
Acom anhamento

ao final do ano letivo.
=> os números

or amentário

SIAF, para o Projeto Atividade

extraídos do Sistema

6128, tem uma previsão inicial total de R$

327.946.710,00.
No bimestre janeiro/fevereiro,

RS 2. 175.655,65 mais

somamos o que a Unioeste empenhou

os empenhos

realizados

no órgão

01344 (Casa

46,700.948,19, perfazendo um total de recursos
empenhados de R$ 48.876.603,84.
Civil/SETI/UNIOESTE)

Ao observarmos

subsequentes,

nota-se

RS

os valores executados
que o bimestre

UNIOESTE o valor de R$

empenhado
de R8

pela no órgão

no decorrer

março/abril

dos bimestres

foi empenhado

pela

5.313.384,59, isso porque para esse bimestre foi
01344 (Casa Civil/SETI/UNIOESTE), mais o valor

46.700.948,19. Neste caso, efetivamente restou

dúvida se este valor

deveria ou não ser somado ao empenhado pela Unioeste. Não o fizemos, pois,
se assim o fosse, deveríamos somar também os dos demais bimestres, pois
que esse valor se repete no QDD para a UNIOESTE bimestres subseq 'entes.
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a execução orçamentária da Universidade em relação ao
total previsto, pode-se afirmar que a execução ocorre dentro dos parâmetros
Avaliando

previstos, sendo que até o momento o percentual empenhado em relação ao
previsto é de 50,47%, restando ainda 1 quadrimestre para o término do ano

mais robustos

e, lembrando

que os valores

quadrimestre,

em função da previsão de

no último

são empenhados

13' férias

que, na universidade,

são

comuns no mês de dezembro.

a eficiência da gestão orçamentária para o Projeto
Atividade "Gestão das Atividades Universitárias" até o momento, aplicamos a
Para demonstrarmos

fórmula de acordo com o Guia de Monitoramento

e Avaliação

de Políticas

Púbicas, a saber:
EFICIÊNCIA ORQAMENTÁRIA
Dis onibilidade Orçamentária
Meta Prevista or Pro'tiv

OA
MPPA

308.316.916,00
327.946.710,00

(Valor Liquidado

EFOA =

1,18

(162.037.001,32)+ Restos a
a ar 7.179.217,59

169.2 16.2 18,9 1
or Pro'tiv
213.851.035,88
Gestão de Gastos/Des esas Eficientes: indice i ual ou maior a 0,9
Gestão de Gastos/Despesas Parcialmente Eficientes: índice igual ou maior a 0,5 e
menor a 0,9
Gestão de Gastos/Des esas Ineficientes: índice menor a 0,5
Fonte: Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - CGE
Fonte: Disponibilidade Orçamentária: somatório dos QDD's Órgão 1344 P/A 6127 e 4534 P/A
6128 e 4534 P/a 9017.
Meta Prevista por Proj/Ativ: QDD Órgão 1344 P/A 6127
Meta Realizada por Proj/Ativ: somatório dos QDD's Órgão 1344 P/A 6127 e 4534 P/A 6128 e
4534 P/a 9017.
Valor liq.+restos a pagar: Diretoria de Contabilidade
VL

Meta Realizada

MRPA

Acom anhamento

universidade

para

das obras

esse

=> Da análise

Projeto/Atividade,

das obras
encontramos

no âmbito
o

da

seguinte

diagnóstico:
Obra

n'01: Ampliar,

modernizar

e recuperar o Campus de Case vel.
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obra foi concluída em 24/03/2020.

Essa obra foi iniciada ainda o ano de 2019, e o orçamento previsto na
LOA/2020 de R8 105.000,00 (cento e cinco mil), não se mostrou real, uma vez
que durante o ano de 2020, para a conclusão da obra, foram gastos RS

1.426.339,31(Um

e vinte e seis mil, trezentos e trinta e

milhão, quatrocentos

nove reais e trinta e um centavos).

Outra incongruência

diz respeito

a metragem prevista na LOA/2020, de

apenas 20m', que não se mostrou real.
Obra n 002: Ampliar,

modernizar

e recuperar

o Campus

de Foz do

Iguaçu.

Essa obra foi iniciada em 19/02/2020. Desde o início da obra até o mês
de agosto/2020, foram investidos R8 358.249,35 (Trezentos e cinquenta e oito
mil, duzentos e quarenta

e nove reais e trinta e cinco centavos). Como pode-

se observar, bem acima do previsto na LOA/2020 de R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais).
No

tocante a metragem, de 20m'revistos na LOA/2020, mostra-se fora

da realidade.
Obra

n':

Ampliar,

modernizar

e recuperar

o Campus

de Francisco

Beltrão.

Essa obra, embora prevista não foi executada.
Obra

n'04:

Ampliar,

modernizar

e recuperar o Campus de Marechal

Cândido Rondon.

Essa obra foi subdividida em várias outras obras dentro da unidade,
sendo elas 4; 4.1; 4,2; 4.3 e 4.4.
~
Obra de n' iniciou-se em 08/10/2018 e foi concluída em 21/03/ 020,
tendo sido investido neste ano o valor de R8

621.061,54.
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em

19/11/2019 e

foi concluída em

18/03/2020,

sendo investido, esta obra em 2020, o montante de R8 61.628,52.
se iniciou em 20/05/2020, e tem previsão de conclusão
Obra

n'.2,

foram investidos

para 20/05/2021. Até o momento

nessa obra RS

136.926,33.
~

Obra

n'.3

iniciou em 04/08/2020

01/04/2021, porém até o momento

com previsão

de término

não houve

investimentos

para

na

referida obra.
~

Obra 4.4, iniciada em 08/07/2020

com previsão de conclusão para

04/05/2021 e, foram investidos até o momento, o valor de R5 8.561,81.
Para as obras com código 4, 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4, foi previsto na LOA/2020
o montante de R$ 125.000,00 e a metragem total de 20m', no entanto isso se
mostrou muito aquém do realizado, conforme demonstrado.
Obra

n': Ampliar,

modernizar

obra também foi subdividida
~

n',

e recuperar o Campus de Toledo. Essa

em:

25/04/2018 e tem previsão de conclusão em
23/09/2020 (tramita novo aditivo de prazo para mais 90 dias). Neste
ano foram investidos nessa obra R$ 453.998,87.
Obra n'.1, iniciou-se em 03/01/2018 com previsão de término para
12/01/2020. No presente ano não houve nenhum investimento na
obra, uma vez que foi abandonada pela construtora e a Unioeste iniciou
Obra

foi iniciada em

um Procedimento

Administrativo

Disciplinar em desfavor da empresa.

Há previsão para retomada da obra ainda este ano.

Obra

n'06: Ampliar,

modernizar

e recuperar o prédio das Reitoria.

Essa obra não foi realizada.
Essa obra, embora prevista não foi executada.
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De acordo com a Pró-Reitoria

de Planejamento,

a incongruência

em

relação ao previsto na LOA/2020 e o realizado pela universidade, se dá em
função de que, em 2018 quando do preenchimento da LOA para 2019, não
havia previsão de Receitas para tal execução. Assim a previsão de metragem
ocorre em função somente de adaptação e reformas do espaço físico com

Recursos

do Tesouro.

entanto,

No

em

2019 ocorreram

a liberações de

Recursos financeiros do Tesouro e Recursos de Convênios Federais.
Portanto,
universidade

no panorama

estão seguindo

geral

pode-se

afirmar

seu curso normal,

que

as obras da

dentro da nova condição

imposta pela pandemia da COVID-19.

Projeto Atividade 6178 —Gestão do Hospital Universitário do Oeste
do Paraná:
Acom anhamento

do Programa

Universitário

Atividade,

das Metas => do quadro demonstrativo
observa-se

realizou o total de

que no primeiro

bimestre

constante
o Hospital

6.726,00 atendimentos ambulatoriais. Já nos

bimestres seguintes em função da pandemia da COVID-19, os ambulatórios
sofreram uma drástica diminuição

nos atendimentos.

Para o ano de 2020, em função da pandemia não será possível alcançar

a meta prevista na

LOA, no entanto,

esse é um momento atípico que deverá

ser analisado sob essa perspectiva.
Acom anhamento

dos indicadores=>

o índice

esperado

para esse

Projeto Atividade era de 30%, no entanto esse índice já no primeiro bimestre
se apresentou em 56%, mantendo-se acima do previsto nos bimestres
subsequentes,
mesmo com a redução dos atendimentos,
isso porque a
metodologia para o cálculo do índice é baseada no número de atendimento
ambulatoriais

ambulatoriais,

realizados por alunos residentes/número

total de atendimentos

o que mantém o índice acima do esperado para o ano de

2020.
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=> os números

extraídos do Sistema

6178, tem uma previsão inicial total de R8

27.677.655,00.
Pelo demonstrado

na tabela de acompanhamento

orçamentário,

nota-

se que os valores empenhados até o mês de agosto/2020 somam o total de R$
24.870.717,02, ou seja, o equivalente a 89,85% dos recursos previstos. Numa
análise mais apurada e considerando que ainda falta 1 quadrimestre para o
término do ano, pode-se afirmar que a previsão inicial de R$ 27.677.655,00
não reflete as reais necessidades daquela unidade hospitalar. No entanto, há
que se considerar

a nova condição imposta a essa unidade por conta da

COVID-19, que ensejou novas demandas

e que, possivelmente

impactaram

nos recursos previstos.

Para demonstrarmos

a eficiência da gestão orçamentária para o Projeto
do Oeste do Paraná"

Atividade

"Gestão do Hospital

momento,

aplicamos a fórmula de acordo com o Guia de Monitoramento

Universitário

até o
e

Avaliação de Políticas Púbicas, a saber:
EFICIÊNCIA ORQAMENTÁRIA
OA
MPPA

EFOA =

0,8

VL
MRPA

Dis onibilidade Orçamentária
Meta Prevista or Pro'tiv
(Valor Liquidado
+ Restos a a ar

Meta Realizada

(22.746.684,09)
9.623.794,52
or Pro'tiv

28.799.070,00
27.677.655,00
32.370.478,61
24.696.450, 12

Gestão de Gastos/Des esas Eficientes: indice i ual ou maior a 0,9
Gestão de Gastos/Despesas Parcialmente Eficientes: indice igual ou maior a 0,5 e
menor a 0,9
Gestão de Gastos/Des esas Ineficientes: indice menor a 0,5
Fonte: Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas — CGE.
Fonte: Disponibilidade Orçamentária: QDD Órgão 4534 P/A 6078
Meta Prevista por Proj/Ativ: QDD Orgão 1344 P/A 6178
Meta Realizada por Proj/Ativ: QDD Órgão 4534 P/A 6078
Valor liq.+restos a pagar: Diretoria de Contabilidade
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das obras => os recursos alocados para as obras do
de acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento,

são

oriundos da SESA e, portanto, compõem o orçamento da LOA/SESA.
De todo o exposto no presente relatório, pode-se concluir que, exceto

os recursos previstos para o Hospital Universitário,
aquém da sua real necessidade, a Universidade

que nos parece muito

está, na medida do possível e

em função da nova realidade imposta pela pandemia COVID-19, atendendo as

expectativas de cumprimento

das metas previstas na LOA.
Cascavel, 01 de outubro de 2020.
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