
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA

Orçamento e despesas 2009

CUSTEIO
Orçamento inicial 75.496,10
Orçamento suplementar 15.400,42
Total do orçamento de custeio 90.896,52
Despesas de custeio
Diárias – pessoal civil 13.597,98

OBS.: Esses pagamentos foram agrupados em diversos processos, segundo rotina administrativa da 
PROAD. A destinação específica das diárias pode ser observada, detalhadamente, em documento anexo.
Material de consumo 3.539,60

OBS.: O valor de R$ 2.505,00 refere-se a reparos de infra-estrutura no prédio da FACOMB (escadarias, 
revestimentos, soleiras etc.).   
Material de consumo 39,97
Material de consumo 950,00

OBS.: Esse item contempla materiais de escritório e suprimentos de informática, principalmente 
cartuchos e tonners. 
Passagens e despesas com locomoção 31.873,53
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Passagens e despesas com locomoção 1.009,74

Passagens e despesas com locomoção 2.534,79

OBS.: Constam desse item despesas relativas a passagens aéreas e terrestres, viagens diversas, 
combustível, locação de ônibus, dentre outros gastos com locomoção, grande parte como apoio e 
participação em eventos científicos, acadêmicos e culturais. Ressalte-se que grande parte das passagens 
aéreas foi motivada pela vinda de professores de diversos estados brasileiros para participação em 
bancas de concursos públicos. Dentre as viagens de ônibus, citam-se as seguintes cidades: Curitiba/PR, 
Parati/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Pirenópolis/GO, Trombas/GO, Formoso/GO, Goiás/GO, 
Corumbá/MT, Anápolis/GO,  Rubiataba/GO, Trindade/GO.
Serviços de terceiros – pessoa física 7.585,98

Serviços de terceiros – pessoa física 500,00

OBS.: Esses pagamentos a terceiros contemplam pró-labore referentes a bancas examinadores dos 
diversos concursos públicos realizados no ano, além de serviços de manutenção de câmeras e pintura no 
prédio da unidade.
Serviços de terceiros – pessoa jurídica 15.815,00
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Serviços de terceiros – pessoa jurídica 250,00

OBS.: A grande maioria desses pagamentos refere-se à hospedagem em hotéis conveniados com a UFG 
(Papillon Hotel e Augustus Hotel). Aqui também estão relacionados os serviços de impressão gráfica, 
manutenção do Estúdio de RTV e, principalmente, o conserto de câmeras fotográficas e lentes, cujo total 
foi de R$ 7.530,00.
Obrigações tributárias e contribuições 1.517,21

Obrigações tributárias e contribuições 100,00

OBS.:  Cita-se, aqui, o INSS, cujo recolhimento é obrigatório em pagamentos a pessoas físicas. 
Remanejamento de despesas de custeio 13.622,55
OBS.: O pagamento pelos serviços de manutenção de equipamentos (computadores, monitores, 
impressoras, condicionadores de ar, estabilizadores, ventiladores etc.), up grade e instalação de 
softwares é viabilizado através de remanejamento de despesas de custeio. Isso porque são pagamentos 
da UFG à própria UFG, mais especificamente ao Centro de Manutenção de Equipamentos (Cemeq). Em 
outros termos, trata-se de operações financeiras internas.
Total das despesas de custeio 92.936,35
Diferença custeio (orçamento/despesas) -2.039,83

CAPITAL
Orçamento de capital 47.908,26
Despesas de capital
Equipamentos e material permanente 26.939,25
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OBS.: As despesas, aqui relacionadas, foram agrupadas em diversos processos, conforme rotina 
administrativa do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) da PROAD. Constam desse item 
equipamentos diversos: computadores, monitores, impressoras, estabilizadores, projetores multimídia 
(datashows), retroprojetores, notebooks, ilhas de edição, gravadores etc. 
Equipamentos e material permanente 56.680,00

OBS.: Note, no extrato acima, o empenho de R$ 28.960,00, referente à aquisição de câmeras de 
vídeo/TV e acessórios. Já o montante de R$ 27.720,00 é relativo à compra de mobiliário (mesas, 
cadeiras, escrivaninhas, armários etc.). Observe que o valor de R$ 72.400,00, que se referia aos 
equipamentos de TV, foi anulado pelo DMP no processo licitatório.
Total das despesas de capital 83.619,25
Diferença capital (orçamento/despesas) -35.710,99

QUADRO GERAL
Total geral do orçamento (custeio + capital) 138.804,78
Total geral das despesas (custeio + capital) 176.555,60
Diferença geral (orçamento/despesas) -37.750,82

OBS.: No quadro geral, não está relacionado o orçamento do Programa REUNI, que foi de R$ 52.886,00 
em 2009. Também não constam os recursos do Mestrado, cujo gerenciamento é de responsabilidade da 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação da unidade.
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Síntese das principais despesas extra-orçamentárias de 2009

Reforma do Estúdio de RTV

Laboratórios de fotografia (analógico e digital): readequação do espaço físico

Redação Informatizada: readequação do espaço físico

Agência Inova de Publicidade  e Propaganda: readequação do espaço físico

Laboratório de RP: readequação do espaço físico

Reparos no prédio e nas calçadas

Marquise

Sala de Estágio

60.000,00

E-Labore (espaço físico + equipamentos) 52.000,00

Projetos de arquitetura (Labicom e redimensionamento do espaço físico da 
Facomb)

3.000,00

Total 115.000,00

OBS: Recursos gerenciados pela PROAD. Valores arredondados.

PS.: Aqui não estão relacionadas as despesas gerais com energia elétrica, telefonia, água, limpeza, 
vigilância etc. Estas despesas são totalmente custeadas pela Reitoria. Também não estão 
relacionados os recursos provenientes de projetos de pesquisa (PROAP, PROCAD, Fapeg, dentre 
outros) e de extensão e cultura (PROEXT, por exemplo).
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