MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL

À comunidade acadêmica do IFSUL campus Sapucaia do Sul,

O orçamento dos Institutos Federais em 2021 está dividido em duas partes, chamadas de
TOMO I e TOMO II. O primeiro TOMO I é o orçamento garantido e representa aproximadamente
40% do total para 2021 e equivale a R$ 986.206,58 para o campus Sapucaia do Sul. A liberação
do TOMO II depende de aprovação do Congresso Nacional e aprovação do Presidente, não é
garantido e funciona como uma espécie de crédito suplementar.
O orçamento total do campus Sapucaia do Sul para 2021, se o TOMO II for liberado, será de
R$2.456.386,94. O campus tem ainda R$416.888,39 de recursos de 2020 que estão sendo
utilizados nas despesas do ano vigente (conforme autorização inédita e excepcional concedida
através do decreto Nº 10.579 de 18/12/2020).
Em relação aos valores orçamentários de cada campus, o Governo não vem utilizando a
chamada “matriz orçamentária CONIF”. Esta matriz servia para calcular o quanto cada Instituto
Federal e campus receberiam. Ela utilizava dados de cada campus, como número de alunos e
tipos de curso e se chegava a um valor que era considerado relativamente justo, pois
ponderava as especiﬁcidades de cada campus da Rede Federal. O governo tem usado como
base o orçamento de 2019 e o vem replicando desde então, mas com cortes. No caso do
IFSUL Campus Sapucaia do Sul o orçamento de 2019 foi R$3.328.068,96. Este valor foi
repetido em 2020, mas com contingenciamento (redução) de 4,55%. A partir deste valor
“líquido” do orçamento de 2020, de R$ 3.176.641,82, o governo federal determinou o
orçamento do campus de 2021, mas agora com um CORTE de 22,62%, resultando em um
valor máximo de R$2.458.085,44.
Pode-se dizer que a diferença entre contingenciamento e corte é que o primeiro ocorre ao
longo do ano e pode não vir a ocorrer efetivamente, já o segundo, ocorre antes da aprovação
do orçamento e quando provado, como no caso, é efetivado, ou seja, não se recebe o
recurso. Para 2021, portanto, não se trata de contingenciamento, mas sim de CORTE, ou seja,
o valor é deﬁnitivo. Lembrando que o orçamento ainda foi divido em “TOMOS” e o TOMO II
sequer está garantido, sendo que sem o mesmo, o campus terá séria restrição de suas
operações.
Com o recurso do TOMO I recebido foi possível empenhar todos os contratos de serviços
terceirizados e outros de Pessoas Jurídicas da seguinte forma:
Recepção e Portaria: Até Setembro, data da vigência do contrato. Depende de renovação
contratual e recursos para empenhar até o final do ano.
Vigias: Até final do ano
Manutenção: Até outubro, data da vigência do contrato. Depende de renovação contratual e

