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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem por objetivo analisar os recursos que compõem o orçamento da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) e sua relação com o recurso vinculado 

constitucionalmente à Manutenção e Desenvolvimento da Educação (MDE)1. 

No art. 212 da Constituição Federal (CF) de 1988 é prevista uma vinculação mínima de 

25% da Receita resultante de impostos dos estados que deve ser repassada para a MDE. Tal 

recurso, segundo o disposto no artigo n.70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

pode ser aplicado em todos os níveis de ensino. Porém, conforme o § 3º estabelecido pela 

Emenda Constitucional (EC) nº 14, de 1996, os estados e o Distrito Federal têm 

responsabilidade prioritária com a educação básica. 

A EC nº 59 de 2009, estabeleceu, ainda, que a distribuição dos recursos públicos deve 

assegurar o ensino obrigatório. Dessa forma para financiar outro nível de ensino é necessário a 

ampliação dos recursos mínimos vinculados (25%). 

Em âmbito nacional o percentual constitucional mínimo de 25% da Receita Líquida de 

Impostos (RLI) é aplicado por dezoito estados da federação e pelo o Distrito Federal. Apenas 

oito estados2 regulamentaram a ampliação deste percentual variando entre 28% e 35% 

(CARVALHO, 2014). 

O estado do Pará não amplia este percentual por meio de sua constituição estadual e 

tampouco subvincula percentual algum para o ensino superior. Porém, na redação dos 

Balanços Gerais do Estado (BGE), se ressalta que o Estado cumpre com suas obrigações, 

chegando em alguns momentos a ampliar o repasse mínimo constitucional. Tais elementos 
                                                           
1 São despesas destinadas ao alcance dos objetivos básicos das instituições de ensino em todos os 

níveis, tais como: a) remuneração e aperfeiçoamento dos trabalhadores da educação, b) aquisição, 

construção e manutenção dos espaços e equipamentos de ensino, c) uso de bens e serviços vinculados 

ao ensino, d) estudos com vistas ao aprimoramento do ensino, e) realizações de atividade meio, f) 

concessão de bolsas de estudo, g) amortização e custeio de operações e credito desde que estejam 

destinadas a atender as necessidades do disposto no artigo 70 da CF, h) compra de material e 

manutenção de programas de esporte escolar.  (BRASIL, 1996) 
2 Amapá 28%, Goiás 28,25%, Acre 30%, Piauí 30%, São Paulo 30% e Paraná 30%, Rio Grande do Sul 

35%, Rio de Janeiro35% e Mato Grosso 35%. 
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nos levaram a questionar: em que medida o governo do estado amplia o repasse mínimo 

constitucional? Qual a relação dos recursos da UEPA com os recursos do MDE no estado? 

Qual a composição dos recursos referentes ao financiamento da Universidade do Estado do 

Pará?  

No intento de responder essas questões, recorremos a um estudo documental nos BGE 

do Pará onde coletamos dados referentes: a) a Receita Liquida de Impostos, b) ao montante 

destinado da RLI ao MDE e, c) à origem/composição dos recursos da UEPA.  

Nesse sentido este artigo apresenta na primeira seção um panorama entre a forma de 

financiamento das universidades estaduais brasileiras, e, na segunda seção, discute a relação 

entre a evolução da RLI, os recursos da MDE e a composição do orçamento da UEPA.  

 

1 O FINANCIAMENTO DAS ESTADUAIS BRASILEIRAS 

 

O estudo de Amaral (2014) demonstra que a origem dos recursos financeiros nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras pode ser agrupada em dois grandes blocos: 

receitas próprias e receitas de transferências. “As receitas de transferências são aquelas 

compostas por recursos da união, dos estados, dos municípios, de convênios com organismos 

públicos e outras receitas de origem pública” (AMARAL, 2014, p. 77), já as receitas próprias 

provêm de mensalidades dos alunos, de repasse do Fundo de Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES), de convênios ou contratos e das mantenedoras.  

 Nesse sentido as IES se aglutinam em dois perfis pela composição de seus recursos 

financeiros. As IES municipais e privadas são financiadas centralmente com receitas próprias, 

enquanto que as IES federais e estaduais os recursos são provenientes de transferências. 

As universidades estaduais, as quais, segundo Amaral (2014), sobrevivem 

majoritariamente dos recursos de transferências, existem em todas as regiões do País, porém 

nem todos os estados da federação mantêm universidades públicas próprias, como é o caso do 

Acre, Sergipe, Rondônia e Espírito Santo.  

Dos 22 (vinte e dois) estados que possuem universidades estaduais somente 9 (nove)3 

apresentam nas constituições estaduais subvinculação percentual destinada ao ensino superior. 

As subvinculações tem forma bastante diversa, pois, em alguns estados, fica garantido que o 

                                                           
3 Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. 
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percentual seja destinado à educação superior pública, em outros se destina apenas a 

assistência estudantil, abrindo a possibilidade para assistência estudantil do setor privado. 

(CARVALHO, 2014) 

No caso do estado do Pará que não amplia os 25% por meio da constituição estadual 

ou lei complementar e nem subvincula percentual de algum imposto, como no caso de São 

Paulo, o financiamento da Universidade do Estado do Pará fica na dependência do 

planejamento anual e aprovação por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A subvinculação no estado de São Paulo está estabelecida em 9,57% do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços-Quota Parte do Estado (ICMS-

QPE) desde 1989, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e é renovada ano a ano na 

LOA. Apesar de não ter havido reajuste ao longo desse período, tal subvinculação garantiu 

autonomia financeira e de gestão patrimonial as estaduais paulistas, constituindo-se referencia 

como modelo de financiamento. (CORREIA; MINTO; MIRÁGLIA, 2015). 

Ao exemplo do estado de São Paulo, o governo do estado do Paraná encaminhou um 

projeto de subvinculação de 9% do ICMS-QPE à Assembleia Legislativa no intuito de 

conceder “autonomia plena” às estaduais paranaenses. No entanto, Reis (2014) aponta que o 

projeto apresentou uma série de reformas no interior organizacional das universidades que 

conduziria na verdade à perda da autonomia das universidades para gerenciar seus recursos. 

Essa variabilidade existente entre as formas de financiamento da educação superior 

entre os estados e a ausência de regulamentação que subsidie o ensino superior no estado do 

Pará nos levou refletir sobre a composição do financiamento da UEPA. 

 

2 A RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS DA MDE E A COMPOSIÇÃO DO 

ORÇAMENTO DA UEPA 

  

 Apresentamos por meio da tabela 1 a RLI do estado e o recurso destinado pelos 

governos à MDE de 2001 a 2015, a fim de demonstrar como tem se comportado o repasse de 

recursos para a MDE do Pará. 

 
Tabela 1. PARÁ/UEPA - Receita Liquida de Impostos e despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação de 2001 a 2015, em R$1,00 – Valores atualizados, a preço de 

janeiro de 2017 (IPCA) 

 

ANO 
Receita Líquida 

de Impostos 

∆% 

Anual 

Manutenção e 

Desenvolvimento 

da Educação 

∆% 

Anual 

% da  

MDE → RLI 
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2001 6.721.596.016 - 1.941.344.314 - 28,88 

2002 7.356.255.296 9,44 2.047.769.209 5,48 27,84 

2003 7.200.039.429 - 2,12  1.798.945.100 - 12,15 24,99 

2004 7.499.662.174 4,16 1.885.570.102 4,82 25,14 

2005 8.437.217.000 12,50 2.114.978.971 12,17 25,07 

2006 9.263.315.542 9,79 2.336.061.435 10,45 25,22 

2007 9.923.937.076 7,13 2.485.091.537 6,38 25,04 

2008 11.201.328.599 12,87 2.800.720.948 12,70 25,00 

2009 10.888.698.306 - 2,79 2.841.024.136 1,44 26,09 

2010 11.642.079.688 6,92 2.957.047.006 4,08 25,40 

2011 12.630.375.831 8,49 3.160.934.740 6,89 25,03 

2012 13.903.377.848 10,08 3.501.471.295 10,77 25,18 

2013 14.533.551.145 4,53 3.808.995.993 8,78 26,21 

2014 15.337.746.120 5,53 3.919.832.478 2,91 25,56 

2015 15.013.781.264 - 2,11 3.961.455.645 1,06 26,39 

∆ (%) 

2001- 2015 
123,37% - 104,06% - - 

Fonte: Balanços Gerais do Estado do Pará (2001-2015) 

 

Os dados expostos na tabela 1 evidenciam que os valores repassados para MDE foram 

inferiores ao percentual de aumento da RLI, na maioria dos anos da série analisada. Apenas 

nos anos de 2009, 2012 e 2013 o repasse para MDE foi superior ao crescimento percentual da 

receita. 

Em comparativo geral, percebe-se que, no período destacado para o estudo, a RLI 

ampliou seus recursos em termos percentuais, mais do que os recursos de MDE. A RLI 

acumulou uma ampliação de 123,37% enquanto que o MDE obteve uma ampliação de 

104,06%. Levando em consideração que a vinculação do MDE é no mínimo um percentual 

fixo, subtende-se que a evolução percentual do MDE no período, deveria acompanhar o 

crescimento da RLI. 

Como o governo do estado sempre amplia o repasse do mínimo constitucional, obtém-

se aí uma diferença. O problema é que a ampliação da qual o governo trata é ínfima e como se 

pode ver na tabela 1, percentualmente não acompanha o crescimento da RLI. 

Em tese, a ampliação percentual existente em relação aos 25% mínimos obrigatórios, 

deveria ser o recurso destinado à UEPA. Na imprecisão se recursos da UEPA seriam 

compostos por este recurso do MDE, recortamos o demonstrativo de despesa de acordo com a 

fonte de recurso da UEPA de do BGE de 2015 para demonstrar tal constituição apresentada 

por meio da figura 1. 
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Figura 1. UEPA Demonstrativo de despesa por fonte4, conforme vinculo de recursos 

2015. 

 

 

 
 Fonte: Balanço Geral do Estado do Pará (2015) 

 

 De acordo com a figura 1, as fontes de recursos que a UEPA utiliza em sua gestão 

orçamentária anual são: a) recursos ordinários (que significa dizer recurso não vinculado, 

portanto recurso o qual pode atender qualquer finalidade) b) recursos da RLI vinculados à 

educação (chamada na imagem de Educação - Recursos Res. Impostos), c) recursos do Fundo 

Estadual de Saúde (FES) provenientes da vinculação à RLI, d) recursos do FES provenientes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), e) recursos provenientes de operações de crédito internas 

(que se trata de contratos de financiamento ou empréstimo com credores situados no país), f) 

recursos provenientes de convênios g) recursos próprios diretamente arrecadados, h) recursos 

de serviços produzidos pelo SUS.  

 Como se pode observar na figura 1, a maior parte dos recursos da UEPA é vinculado 

(98,83%), provenientes do exercício corrente do tesouro do estado. Destes, a ampla 

maioria é constituída por recursos da RLI vinculada à educação (94,88%). 

 No ano de 2015, os recursos da RLI totalizaram R$15.013.781.264 bilhões e a UEPA 

recebeu R$236.413.983 milhões, representando 1,5% dos recursos destinados à MDE. Isso 

significa que o governo ampliou a vinculação mínima constitucional de 25% para a educação 

para 26,3% a fim de garantir recursos para a educação básica e superior. Nesse sentido, 

                                                           
4 O Manual Técnico de Orçamento (MTO) (BRASI, 2017) explica que a classificação por fonte de 

recursos foi criada para assegurar que a prestação de contas das receitas vinculadas a uma finalidade 

específica por meio de lei, fosse aplicada ao seu fim. 
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inferimos que os recursos para a educação superior estão sendo extraídos também dos 25% 

que prioritariamente deveriam atender a educação básica, afinal se deduzirmos o montante 

destinado à UEPA, o recurso do MDE não atingirá os 25% exigidos em lei. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Por meio destas informações é possível extrair três conclusões: 1) o estado do Pará 

amplia os 25% mínimos obrigatórios, na execução orçamentária, de forma irregular ao longo 

dos anos e frequentemente em percentuais inferiores a 2%; 2) Os recursos destinados à UEPA 

impactam o repasse constitucional de 25% da MDE, subtraindo os recursos que deveriam ser 

destinados exclusivamente para a educação básica; e, 3) Considerando o ano de 2015, 

observamos que os valores destinados à UEPA em relação à RLI do estado são ínfimos.  

 A fim de superar as problemáticas enfrentadas pela UEPA, nos posicionamos 

apontando que o financiamento da UEPA não deve competir e nem interferir no 

financiamento da educação básica, e que é necessário: a) ampliar o percentual destinado à 

MDE vinculando este recurso desde a constituição estadual, b) subvincular um percentual do 

MDE ou de algum imposto à educação superior para que o financiamento da instituição esteja 

assegurado pelo menos em termos mínimos e assim se inicie uma política efetiva de 

financiamento para a universidade. 

 A Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM), em reunião com ao secretário de Educação Superior do MEC, no ano início do 

ano de 2017, discutiu propostas para a elaboração de uma política de investimentos de 

recursos federais nos sistemas estaduais e municipais de ensino superior (UEPA, 2017). Isto é 

um indicativo positivo tendo em vista que o financiamento deste segmento é, na ampla 

maioria dos estados, descoberto do ponto de vista legal.  

 Por outro lado, acreditar que uma política de financiamento virá para as universidades 

estaduais em um contexto de crise econômica, sem uma contrapartida que vise adequar estas 

instituições ao contexto de corte de gastos em políticas sociais, diante de um quadro de novo 

regime fiscal instituído por meio da Emenda Constitucional 95/2016, que limitará os gastos 

com despesas primárias, seria uma ingenuidade. Sobre este aspecto, a comunidade acadêmica 

deve atentar-se, pois, mediante a variabilidade presente nas universidades estaduais, é 

possível que se aproxime uma tentativa de alinhar minimamente tais instituições por meio de 

uma política de financiamento com vistas ao contingenciamento de gastos. 
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