
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 

 
  



Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2020 - Fundação de Apoio ao IFPB 

 

 2 

 

Apresentação 

 

A presente Proposta Orçamentária para 2020 mantem-se com o mesmo 
parâmetro de despesas por unidade Administrativa (referenciado desde 2015), contudo a forma 
de apresentação fez-se mais didática e resumida, uma vez considerar o objetivo de esclarecer 
ao Conselho Curador a forma de arrecadação e de despesas da FUNETEC. 

Na atual apresentação encontra-se presente um quadro de despesas, mantendo-
se a classificação de despesas constituídas desde 2015, divididas por despesas fixas, despesas 
variáveis e passivo. 

     Observa-se que o percentual de despesa com o passivo trabalhista e 
tributário em relação a receita real da Fundação é acima de 34% (trinta e quatro por cento). 

Com efeito, fica o registro de que, se não houvesse passivo trabalhista/tributário 
a FUNETEC acumularia superávit real há muito. 

     Assim, tendo em vista a responsabilidade e o compromisso em manter a 
FUNETEC com suas certidões, o que lhe garante conveniar e contratar, só uma ação 
articulada proporcionará esse intento, pois a atual dívida da Fundação com o INSS ultrapassa 
os 2,5 milhões de reais. 

    Pensando na Fundação, a atual proposta orçamentaria incorpora a intenção 
de promover campanha financeira para arrecadar fundos com o objetivo direto de cumprir 
com o compromisso do passivo tributário junto ao INSS. 

    Por fim, a FUNETEC em 2020 pretende e se prestará a administrar uma 
receita de mais de 16 milhões de reais, com despesas totalmente comprometidas, sendo que 
mais de 85% são de compromissos vinculados aos Projetos. Ficando, assim, patente que não 
havendo uma receita extra a Fundação continuará rolando sua dívida tributária sem 
perspectiva de resolutividade, e sem capacidade de cumprimento com os acordos pactuados 
com a Receita Previdenciária. 

 

Adv. Anselmo Castilho 
Superintendente
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FUNETEC-PB - Fundação de Apoio ao IFPB 

Proposta Orçamentária 

Classificação das Despesas 
Classificação da Despesa Tipo da Despesa Descrição da despesa 

P001 Contratação por tempo determinado Contratação de prestadores de serviço e estagiários 

P002 Outros auxílios financeiros a pessoa física Atribuição de bolsas de ensino e/ou extensão 

P003 Vencimentos - Folha de pagamento Manutenção da folha de pagamento por regime de CLT 

D001 Diárias Despesas relativas a diárias em viagens autorizadas 

D002 Passagens e despesas de locomoção 
Despesas relativas à aquisição de passagens aéreas ou rodoviárias, combustível ou locação de 

veículos. 

M001 Material de consumo 
Aquisição de material de escritório (Papel, caneta, toner, cartuchos, envelopes, grampos, clipes, 

pastas elásticas, envelopes plásticos, elásticos, lápis, bloco de notas, papel cartão e similares). 

M002 Material de divulgação e publicidade 
Despesas relativas ao desenvolvimento e confecção dos materiais de divulgação da fundação 

(folders, cartões de visita, banners, portfólios, revistas institucionais e similares). 

F001 Participação em feiras e eventos 

Despesas com estruturação de stands, pagamento de áreas para exposição, materiais para exposição e 

outros custos relativos à participação da fundação em feiras e eventos, bem como para promoção 

própria destes eventos. 

F002 Premiações culturais, artísticas e científicas. 
Despesas relativas à premiação ou promoção de prêmios vinculados ao Instituto Federal para 

performances individuais de destaque 

T001 Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídicos Despesas orçamentárias diversas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para a Fundação 

T002 Serviços de Terceiro - Pessoa Física 
Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física a serem liquidadas 

diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos 

O001 Obras e instalações 
Investimentos em estrutura física, reformas e edificações para atender a demanda de ensino, projetos 

ou administrativa. 

C001 Serviços de consultoria Contratação de serviços de consultorias especializadas. 

E001 Equipamentos e materiais permanentes 
Aquisição de equipamentos não eletrônicos e materiais permanentes (mobília, artigos de decoração, 

automóveis, motos e similares). 

E002 Equipamentos eletrônicos e de informática 
Aquisição de equipamentos de informática ou de equipamentos eletroeletrônicos (computadores, 

CPU, scanner, impressora, geladeira, televisores, rádios, data show e similares). 
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Quadro Resumo de Despesas 
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Quadro Resumo de Receitas 
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