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recomendações, após a conclusão dos ajustes necessários 
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Embora o MEC tenha informado que o limite de empenho 
tenha sido rebaixado para 40 % do valor da LOA (corte de 60 

na UFRRJ pela LOA 2016, há uma boa margem de 
negociação com o MEC para a manutenção do valor inicial destinado à Universidade. Ocorre q
esse valor é insuficiente frente as prioridades definidas pelo Consu em 2015 e 
institucionais urgentes para garantia de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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o limite orçamentário discricionário, destinado ao custeio, 
52.126.243,00. O contingenciamento de 10% reduziu o limi
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gastos institucionais e os créditos discricionários da LOA 2016 seria de R$ 4.925.696,02.Com o 

R$ 10.138.320. Como conduzir a Instituição com tais limi
sem inviabilizar o seu funcionamento? Podemos cortar R$ 13.638.320,00 do funcionamento e 
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precisa conduzir ações para redução dos gastos de custeio, a começar por aprovar no Consu os 
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de gastos já propostos pela Propladi e implementar as ações para a redução. Temos que discutir, 
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