
 
 

Nota Oficial 

 

Campo Grande, 3 de maio de 2019 

 

1. Considerando o bloqueio de crédito orçamentário realizado na última terça-feira, 30, 

pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), e amplamente 

divulgado na mídia, a Pró-Reitoria de Administração do Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul (IFMS) presta a todos os servidores do IFMS os esclarecimentos 

necessários para que haja a devida transparência diante das restrições por ora 

impostas pelos cortes anunciados.  

2. Em um primeiro momento, é importante ressaltar que a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

prevê, para cada órgão da Administração, despesas obrigatórias, em geral ligadas ao 

pagamento de pessoal, incluindo auxílios aos servidores, e despesas discricionárias, 

que são correspondentes aos investimentos a serem realizados, por exemplo em obras 

e aquisição de equipamentos permanentes e, também, às outras despesas correntes 

do órgão, popularmente conhecidas como custeio, tais como contratação de serviços 

terceirizados, aquisição de materiais de consumo, pagamento de energia, água e 

telefone, capacitação de servidores, bem como o pagamento de bolsas e auxílios aos 

estudantes.  

3. O orçamento total do IFMS previsto na LOA 2019, incluídas as despesas obrigatórias e 

discricionárias, é de R$ 199.756.655,00. Deste montante, entretanto, somente R$ 

40.356.527,00 são referentes às despesas discricionárias, sendo R$ 11.004.689,00 para 

investimentos e R$ 29.351.838,00 são para as outras despesas correntes (custeio). 

4. O bloqueio desta semana, conforme dados registrados no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), foi de R$ 8.700.306,00 relativas à 

ação orçamentária 20RL, comumente chamadas de custeio, usada para despesas 

relacionadas ao funcionamento e manutenção da instituição. Houve também o 

bloqueio de R$ 75.000,00, referentes à ação orçamentária 4572, utilizada para 

capacitação de servidores. 

5. Foram bloqueados, ainda, R$1.192.056,00 do orçamento previsto para investimentos, 

utilizados para obras e equipamentos. Nesta categoria econômica, informamos que o 

Governo Federal já havia bloqueado, no dia 2 de abril, R$ 6.981.166,00, perfazendo o 

total de R$ 8.173.222,00 de corte para investimento. 

6. O orçamento previsto para Assistência Estudantil, cerca de R$ 5 milhões de reais 

utilizados para concessão de benefícios como alimentação e transporte, não sofreu 

cortes por parte do MEC até o momento. 

7. Em resumo, dos R$ 40.356.527,00 previstos na LOA 2019, R$ 16.948.528,00 foram 

bloqueados, o que representa em torno de 42% do orçamento discricionário do órgão, 

conforme quadro abaixo: 

 



 
 

Grupo de Despesa Previsão LOA 

2019 

Bloqueio 2019 Percentual do 

Bloqueio 2019 

Despesas de Capital 

(Investimento) 

R$ 10.754.689,00 R$ 8.173.222,00 76% 

Despesas Correntes 

(Custeio)* 

R$ 24.531.143,00 R$ 8.775.306,00 35,8% 

Despesas Correntes 

(Assistência Estudantil) 

R$ 5.070.695,00 - - 

Custeio + Investimento R$ 40.356.527,00 R$ 16.948.528,00 42% 

 

8. Diante deste cenário, informamos que na próxima segunda-feira, 6, será realizada uma 

reunião emergencial entre os gestores da reitoria e dos campi para a definição de 

estratégias e ações de contingenciamento que deverão ser tomadas de forma a 

minimizar o impacto do bloqueio orçamentário nas atividades letivas e 

administrativas. 

 

 

 

Diego Henrique Pereira de Viveiros 

Pró-Reitor de Administração 
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