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INSTITUTO 
FEDERAL 
SAo PAULO 

COMUNICADO N.0 013/2017 -PAP- DSP/SPO 

REDUCAO NO ORCAMENTO DA ASSISTENCIA 

ESTUDANTIL PARA 0 ANODE 2017 

Comunicamos a todos os alunos que recebemos da 

Diretoria de On;amento e Financ;as e da Diretoria de 

Polfticas de Acesso e Permanencia da Reitoria do IFSP, 

informac;5es sabre a promessa de liberac;ao de ate 85°/o do 

orc;amento da assistencia estudantil por parte do Ministerio 

da Educac;ao. 

A verba da Assistencia Estudantil esta alocada dentro 

do Orc;amento de Custeio, o qual teve a reduc;ao inicial de 

15°/o para o anode 2017. 

Desta forma, estamos replanejando as ac;5es 

juntamente com a Direc;ao do Campus Sao Paulo, com 

base nesta reduc;ao orc;amentaria, e em breve 

comunicaremos maiores informac;5es. 

Anexo o documento recebido da Reitoria com as 

informac;5es referentes a reduc;ao do ore; 
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CAMPUS SA.o PAULO - IFSP 



SERVIC::O PUBLICO FEDERAL 
MINISTERIO DA EDUCA<;:AO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA~AO, CIENCIA E T\ECNOLOGIA DE SAO PAULO - IFSP 
RUA PEDRO VICENTE, 625 A - REITORIA 

CEP: 01.109-010- 5AO PAU LO - SP 
TELEFONE: (11) 3775-4501 

Prezados Senhores, 

Considerando a prerrogativa do Poder Executive (Ministerio de Planejamento e 
Orr;amento e Ministerio da Educar;ao) de efetivar procedimentos que levem ao 

· contingenciamento e a inexecucao de parte da programacao de despesa·prevista na Lei 
Orr;amentaria, a Presidencia da Republica publicou os Decretos no9018. de 30 de marco .. 
de 2017 e o n°9.040, de 28 de abril de 2017, alterando o Decreto n°8.961, de 16 de 
janeiro de 2017, que disp6e sobre a programar;ao orr;amentaria e fiflanceira e 
estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executive para o exercicio 
de 2017. 

Sendo assim, ao planejar a execur;ao das metas de ajuste fiscal com base nos 
novos Decretos, o Ministerio da Educa<;ao - MEC definiu que nesse momento (maio de 
2017}, fica prometida a liberar;ao de ate 85% (oitenta e cinco por cento) do. Orr;amento 
de Custeio, previsto na Lei Orcamentaria Anual (LOA)- 2017. 

Esse procedimento de contingenciamento, que atualmente esta em 15% (quinze 
por cento) sobre o montante de custeio, atinge, diferentemente do que vinha 
acontecendo ate entao, em igual medida, os recursos or<;amentarios destinados a 
Assistencia Estudantil dos Institutes Federais . 

Em reuniao realizada com membros do Conselho Nacional das lnstituig6es da 
. Rede Federal de Educar;ao Profissional , Cientitica e Tecnol6gica- CON IF, no dia 18 de 
abril de 2017, o sr. Ministro da Edu~ar;ao Mendonr;a Filho, comunicou que no segundo 
semestre de 2017 sera reavaliada a possibilidade de libera<;ao de mais recursos de ~ 

custeio e investimento, caso haja melhoria nas condi<;6es economicas do pais. 

. Ou seja, cabe destacar, que o Governo Federal, iiP6S o cumprimento do art. 9Q 
da Lei Complementar n2 101 , de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal , e 
no art. 55 da Lei nQ 13.242, de 30 de dezembro d~ 2015, Lei de Diretrizes Orcamentarias 
para 2016, podera alterar o valor desse contingenciamento, para mais ou para menos, 
dentro do exercicio. 



Cientes dessa situayao, nossa lnstitui<;:ao destacara esforyos para, na medida 
do posslvel, garantir os gastos para o corrente exercicio, com a finalidade de minimizar 
os impactos sobre as atividades. o1resultado dessas ay6es. sera amplamente divulgado 
no inlcio do segundo semestre de 2017. 

Sao Paulo, 09 de maio de 2017 

Diretori iticas de Acesso e Permanencia 


