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Ministério da Educação 

Esplanada dos Ministérios Bloco L, Anexo 1 - 1º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, 

CEP 70047-900 

Telefone : 2022-8801- http://www.mec.gov.br 

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 8/2020/GAB/SPO/SPO-MEC 

Brasília, 04 de fevereiro de 2020. 

Aos Dirigentes das Unidades vinculadas ao MEC 

Assunto: Orçamento de 2020 - Despesas com pessoal ativo e inativo, benefícios e encargos à servidores 

e empregados públicos, pensões especiais e sentenças judiciais 

Referência: Processo SEI n2. 23000.002317 /2020-38 

Senhor(a) Dirigente, 

1. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO do Ministério da Educação - M EC vem 

através deste ofício tratar sobre as despesas com pessoal ativo e inativo, benefícios e enca rgos à 
servidores e empregados públicos, pensões especiais e sentenças judiciais no Orçamento de 2020 . 

2. A Constituição Federal de 1988, CF/1988, em seu art. 167, inciso Ili, veda a real ização de 

operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital , norma conhecida como a "Regra 

de Ouro". 

3. Portanto, com o intuito de atender a presente regra e baseando-se na ressalva prevista, as 

despesas que se encontram fora da regra de ouro, ou seja, cujos montantes carecem de aprovação 

legislativa para financiamento, foram alocadas na LOA 2020, no órgão "93000 - Progra mações 

Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso 111 do art. 167 da Constituição", recu rsos 

condi cionad os à aprovação de Projeto de Lei a ser enviado pelo Executivo ao Congresso Naciona l. 

4. Outra questão relevante, é que o orçamento do MEC no Projeto de Lei Orçamentária de 

2020, PLOA 2020, especificamente para as programações citadas anteriormente, constou em RS 74,6 

bil hões . Du rante a tramitação do PLOA 2020 no Congresso, houve redução nas mesmas rubricas de RS 2,7 

bilhões, aca rretando em uma dotação inicial de R$ 71,9 bilhões na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020 

5. Posto isso, as Unidades Orçamentárias vinculadas ao M inisté rio da Educaç5o . ao promover 

novos atos que aumentem as des pesas com pessoal ativo e inativo, benefícios e encargos :i servidores e 
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empregados públicos, devem observar as legislações pertinentes e abster-se de realizá-las em monta ntes 

cujos totais não estejam devidamente autorizados. 

Aten ciosamente. 

ADALTON ROCHA DE MATOS 

Subsecretário de Planejamento e Orçamento 

Documento assinado eletronicamente por Adalton Rocha de Matos, Subsecretário(a), em 

04/02/2020, às 17:40, confmme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria n9 

,.,_ _ ___ _., 1.042/2015 do Ministério da Educação . 

• ~ ... ~-·-· ~~[!] 
• ·' ·::..., A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http ://sei.mec.gov.br 

' /sei/controlador _externo. php ?acao=documento_conferi r&id_orgao _acesso_ externo=0, informando o 

~. ::.. . código verificador 1898151 e o código CRC AB736570. 
[!)~ 

Referência: Caso responda a este Oficio, indicar expressamente o Processo nº 23000.002317 /2020-38 SEI nº 1898151 
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Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministérios Bloco L. Edifício Sede - 3" Andar - Bairro Zona Cívico-Adnlln istrariva, Hra,ili a. DF. CEP 700➔--90 ll 

Telefone: 2022-8 107 - hnp :/iwww.mec.gov.br 

O i"ício Nº 77/2020/CGRH/í)lfES/SESU/SF.SU-MF.C 

Ao Senhor 
Fábio Josué Souza dos Santos 
Reitor da Univers idade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB 
Rua Rui Barbosa nº 710 - Campus Universitário, Bairro Centro. 
CEP: 44380-000 - Cruz das Almas - BA 

Brasília, 10 de fevereiro de 2020. 

Assunto: Informa limit es de provimento de cargos autorizados no BPEq e no QRSTAE - exercício de 2020. 

Senhor (a) Dirigente. 

Cumprimentando-o cordialmente, faço refe rência ao Oflcio-Circular n'' li20201CGRH/DIFESiSESU·SES U-M [C (SE I n" 
1858997 ). 08 de janeiro de 2020, por meio do qual esta Secretaria deu ciênc ia aos dirigentes das instituições de ensino. 
acerca da publicação. da Portaria MEC nº 1.469, de 22 de agosto de 20 19, para informar que. cm conformidade ao disposto 
no anexo V da Lei n'' 13.978 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2020). de 17 de janei ro de 2020. us limiLes ele pro\ imento de 
cargos autori zados no hanco de prolcssor-cquiva lcnte (BP Eq) e no quadro de refe rência de ser\ idorcs técnico
admin istrati\·os cm educação (QRTAEJ. dessa Instituição. para o exercício de 2020. conforme descrito no quadro a seguir: 

INSTITUIÇÃO 

UFRB 

PROFESSOR DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR 

IL 25 _L 

PROFESSOR DO ENSINO, BÁSICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

'\ TÉCNICO-ADMINIS!RATIVO j 

!L EM EDUCAÇAO 1 

li CLASSE D 1
1 CLASSE E 

11 22 1 9 

ffrssalto que a divulgação dos limites cm rcÍl:rcncia não SL: consti tui cm atu auto ri /.at i\o de pro,·imcnto. dc\ cndl, ser 
observada pelos responsáveis a di sponibi lidade de dotação orçamentári a espec ífica e suficiente. conforme disposto 110 art. 16 
dn Lei Comp lementar n'' 1 O 1. de 2000. e ns oricntnções contidas no Oficio-Circu la nº 8/2020 GAB. SPO SPO-r-.1EC ('> El 
n" 1898 151 ). 

"'ºs termos da Portaria MEC n" 1.469. de 22 de agosto de 201 9. serão considerados nulos de pleno direito 0 , atos referente, 
às despesas de pessonl e encargos socia is que forem praticados aci ma dos limites ora dirnlgado~. 

Atcnciosamcnt"e. 

ROnF.RTO F.NDR l(iO ROSA 

Secretário de Educação Superior substituto 

Docun1ento assinado eletronicamen te por Roberto Endrigo Rosa, Secretário(a), Substituto(a). ern 10 02 2020 J, l:, -19 conforme 
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