
 
 

NOTA OFICIAL 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) vem a 

público demonstrar extrema preocupação e indignação com o bloqueio de R$ 208 milhões 

feito pelo Governo Federal no orçamento das instituições de ensino federais, no dia 1º de 

dezembro de 2022, e também com a medida de zerar o limite de repasse financeiro do 

Ministério da Educação (MEC), o que impacta diretamente nos institutos e universidades da 

rede federal.  

 

E em respeito aos nossos estudantes e servidores, bem como às comunidades atendidas pelo 

IFMS em dez municípios, a instituição compartilha as seguintes informações: 

 

1. Com a medida do último dia 1º, o IFMS teve R$ 3,5 milhões bloqueados, o que representa 

quase 10% do orçamento discricionário da instituição. Diante do bloqueio orçamentário, o 

Instituto Federal ficou sem limite para emitir notas de empenho, ou seja, não há saldo 

orçamentário suficiente para garantir a assinatura de novos contratos para prestação de 

serviços, aquisições de materiais e equipamentos, e novas parcelas de bolsas e auxílios a 

estudantes e servidores. 

 

2. Como se não bastasse, o Governo Federal zerou o limite de repasse financeiro do MEC, 

medida inédita na história do IFMS, que nos impedirá, assim como aos demais institutos e 

universidades federais, de pagar, neste mês de dezembro, despesas já liquidadas, tais como 

bolsas e auxílios estudantis, serviços prestados por empresas terceirizadas, diárias de 

servidores, obras executadas, entre outras. 

 

3. Tais medidas ampliam o cenário de insegurança e incerteza para as instituições de ensino 

federais do país, que em maio/junho de 2022 já tinham sido atingidas pelo cancelamento 

orçamentário de R$ 184 milhões. Na ocasião, o IFMS teve cerca de R$ 2,9 milhões cancelados, 

recursos que não voltarão para o orçamento da instituição. 

 

4. Somando-se os valores cancelados em maio do presente ano, que são irrecuperáveis, com 

os valores bloqueados em 1º de dezembro, medida que ainda pode ser revertida, chega-se ao 

montante de mais de R$ 6,4 milhões “retirados” do orçamento do IFMS, o que representa 

mais de 15% do orçamento discricionário do órgão para 2022, ocasionando um grande 

prejuízo institucional. 

 

5. Diante desta situação orçamentária gravíssima, o IFMS reitera sua indignação em razão do 

descaso com a educação pública no Brasil e a necessidade urgente da reversão total das  



 
 

medidas adotadas pelo Governo Federal no último dia 1º, caso contrário a instituição não 

conseguirá honrar com seus compromissos financeiros neste final de ano, e iniciará 2023 com 

saldo negativo. 

 

6. Aos estudantes, servidores e comunidades atendidas pelo IFMS, a instituição reforça os 

compromissos de manter a transparência das informações orçamentárias, e de cumprir a 

nossa missão, que é a de promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 

Campo Grande, 5 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Elaine Borges Monteiro Cassiano 

Reitora do IFMS 


