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Salvador, 11 de dezembro de 2020 

Às (aos) Deputadas (os) da Assembleia Legislativa da Bahia 

Senhor (a) Deputado (a), 

O Fórum das ADs (Adufs, Aduneb, Adusb, Adusc), que congrega as quatro 

Associações Docentes das Universidades Estaduais Baianas, Seções Sindicais do ANDES-

SN, vem solicitar aos Senhores (as) Deputados (as) uma emenda parlamentar à LOA que 

assegure 7% da Receita Líquida de Impostos (R.L.I.) para o orçamento das Universidades 

Estaduais Baianas (UEBA), em 2021. 

Em decorrência de uma política governamental de subfinanciamento, 

contingenciamento e cortes orçamentários, as UEBA enfrentam uma grave crise orçamentária 

que ameaça seu funcionamento. No mês de maio de 2012, foi protocolado junto ao governo 

do Estado um documento, subscrito pelas Associações Docentes, reitores, Sindicatos de 

Técnico-administrativos e Diretórios Centrais dos Estudantes, afirmando a necessidade de 

investimento de 7% da R.L.I. nas UEBA.  

No dia 30 de setembro de 2013, o Fórum das ADs e o Fórum de Reitores protocolaram 

um documento na Casa Civil e na Secretaria de Educação reivindicando a subvinculação de 

7% da RLI para as UEBA, para 2014, com revisão a cada dois anos, e orçamento nunca 

inferior ao executado nos anos anteriores.  

          Apesar da demanda, nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o 

orçamento total aprovado para as Universidades foi de 4,87%, 4,92%, 5,143%, 4,854%, 

4,863%, 4,459% e de 4,72 % da R.L.I. respectivamente, ficando bem abaixo do necessário 

para que as UEBA cumpram o seu papel na sociedade a partir da sua capacidade de produção 

científica, tecnológica e artística. Importante destacar que estes valores se aplicam ao que foi 

orçado. Contudo, devido aos sucessivos cortes e contingenciamentos, os percentuais 

executados são inferiores. Em 2019, por exemplo, este percentual ficou em 4,30%. 

No ano de 2020, o Governo do Estado destinou para o orçamento total (pessoal, 

investimento, manutenção e custeio) das UEBA o valor de R$ 1.516.066.000,00, o 

equivalente, inicialmente, a 5% da RLI. Deste total, para os orçamentos de investimento, 

custeio e manutenção das UEBA, foram destinados R$ 404.356.000,00. Essa seria a primeira 

vez, caso o orçamento de 2020 tivesse realmente sido cumprido, que o valor superaria o de 

2013, se corrigido pela inflação do período 2013-2019. A perda no orçamento de investimento, 

manutenção e custeio acumulada no período ultrapassa os R$ 280 milhões. Contudo, cabe 

destacar que mesmo este orçamento reduzido não é repassado integralmente. Não tivemos 

ainda acesso às informações completas de contingenciamento do ano de 2020 nas quatro 

Universidades, mas as informações iniciais dão conta de um contingenciamento médio de 

28% no grupo 3, mas que em algumas rubricas chega a 60%. Tal política de cortes e 
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contingenciamentos prejudica as atividades essenciais das UEBA e compromete 

irremediavelmente todo o planejamento feito pelas Universidades. Em 2021, para que o 

orçamento das UEBA alcance o investimento demandado de 7% da RLI, é necessário que 

seja acrescentado ao orçamento proposto pelo governo o total de R$ 611.103.600,001, 

aproximadamente, perfazendo assim um investimento de R$ 2.138.862.600,00.  

Em função da importância das UEBA para o desenvolvimento dos diversos territórios do 

estado e contribuição para que a Bahia enfrente o momento de crise econômica, ambiental, 

sanitária, política e social, bem como para atender às necessidades impostas por um novo 

modo de funcionamento em razão da pandemia, a saber, medidas sanitárias e de 

conectividade, solicitamos aos Senhores Deputados uma emenda parlamentar à LOA 

que proponha o acréscimo de mais R$ 611.103.600,00 ao orçamento das UEBA e que 

este valor seja aprovado e repassado integralmente, assegurando-se as transferências 

do duodécimo ao longo do ano. Com esse acréscimo o orçamento das UEBA alcançará os 

7% da RLI.  

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 

Arturo Rodolfo Samana 
Coordenação do FAD 

 

 
Ronalda Barreto Silva 

Associação dos Docentes da UNEB – 
ADUNEB 

  
Jucelho Dantas Cruz 

Associação dos Docentes da UEFS – ADUFS 
Coordenação do Fórum das ADS 

 
 

Arturo Rodolfo Samana 
Associação dos Docentes da UESC  

ADUSC 

  
 

Soraya Adorno 
Associação dos Docentes da UESB  

ADUSB 
   

 
Marcos Tavares 

Regional Nordeste III – ANDES-SN 

 

                                                            
1 Utilizando a estimativa tradicionalmente subestimada de RLI para 2021 feita pelo governo, de R$ 

30.555.180.000,00. 


