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RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N. 01/2017 
 

Orça a Receita e fixa a Despesa da Universidade 
Federal de Santa Maria para o Exercício Financeiro 
de 2017. 

 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias e considerando: 

 O Parecer n. 001/2017, da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial 
do Conselho Universitário, aprovado na 791a Sessão, de 31 de março de 2017, constante 
do Processo n. 23081.011708/2017-95; 

 O Parecer n. xxx/2017, do Conselho de Curadores, aprovado na xxxa 
Sessão, de xx de xxxx de 2017; e  

 O Parecer n. xxx/2017, da Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial 
do Conselho Universitário, aprovado na xxxa Sessão, de xx de xxxxx de 2017, conforme 
Processo n. 23081.xxxxxx/2017-xx; 

 

RESOLVE: 

Art. 1o Fica aprovado o Orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, 
para o exercício financeiro de 2017. 
 

Art. 2o A Receita é estimada em R$ 1.285.650.138,00 (um bilhão, duzentos e 
oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais), com a 
seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos 
quadros integrantes do Orçamento: 

 
I – RECEITAS CORRENTES: 
a) RECEITA PATRIMONIAL = R$ 2.329.159,00; 
b) RECEITA DE SERVIÇOS = R$ 6.754.842,00, 
c) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = R$ 1.247.485.131,00. 
II – RECEITAS DE CAPITAL: 
a) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL = 29.081.006,00. 

 
Art. 3o A despesa é fixada em R$ 1.285.650.138,00 (um bilhão, duzentos e 

oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais), com a 
seguinte classificação, de acordo com as especificações constantes nos respectivos 
quadros que fazem parte do Orçamento: 

 
I – DESPESAS CORRENTES: 
a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS = R$ 1.082.995.167,00; e 
b) OUTRAS DESPESAS CORRENTES = R$ 171.030.964,00; 
II – Despesas de Capital: 
a) INVESTIMENTOS = R$ 31.624.007,00. 



(Fol. 2 da Resolução n. 001/17, de xx.xx.2017) 
 
 
 
 

 
Art. 4o Fica o Reitor autorizado a: 
I – abrir crédito para atendimento das solicitações das Unidades Gestoras de 

recursos, tendo como base o Anexo II desta Resolução; 
II – abrir crédito para reforço das dotações à conta de Recursos Próprios, 

com a utilização do excesso de arrecadação; 
III – abrir créditos para inclusão de recursos decorrentes de convênios, 

auxílios e emendas em estrita observância aos objetivos e planos de aplicação, 
estabelecidos no instrumento firmado; e 

IV – adotar medidas necessárias para ajustar os dispêndios programados no 
Orçamento ao efetivo comportamento da Receita. 

 
Art. 5o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 

aos xx do mês de xxxx do ano dois mil e dezessete. 
 
 
 
 

Paulo Afonso Burmann, 
Reitor 


