
ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS 1 

HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 2 

SÃO PAULO. Aos dez dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze 3 

minutos, reuniram-se os conselheiros, na sala A 204 do Câmpus, sob a presidência do Diretor Geral, 4 

EDGAR NODA, estando presentes os conselheiros: DANNY ANDERSON MENEZES CUNHA, 5 

PAULO CELSO VIEIRA PAINO, docentes; CLEBER FERNANDES NOGUERIA, RODRIGO 6 

ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI, RODOLFO DOS SANTOS ESTEVES, técnicos- 7 

administrativos; DIOGO DE OLIVEIRA DUTRA,discente; I -EXPEDIENTE: O presidente deu 8 

início à reunião com a discussão e votação da Ata da 28.ª Reunião Ordinária, sendo esta aprovada pelos 9 

conselheiros, porém com uma observação feita pelo conselheiro CLEBER FERNANDES NOGUEIRA, 10 

que menciona a fala do presidente, EDGAR NODA, na reunião anterior sobre a nanlise de possibilidade 11 

de redução de um posto noturno de vigilante, o custo anual do posto é de aproximadamente de  12 

R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) por ano. II- PLOA-DISPONIBILIZADA PELO 13 

GOVERNO FEDERAL: o presidente, EDGAR NODA, inicia explicando aos conselheiros que o 14 

governo Federal encaminhou este ano a PLOA sem levar em consideração os estudos do CONIF 15 

(Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 16 

Tecnológica) que é uma instância de discussão, proposição e promoção de políticas de desenvolvimento 17 

da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação, e que atua no debate e na defesa da 18 

educação pública, gratuita e de excelência.A Reitoria teve acesso à PLOA cadastrada e fez uma primeira 19 

análise inicial em relação aos valores que se tem de 2019 para o que agora consta na PLOA de 2020. Em 20 

reunião anterior foi mencionado que já foram gastos com custeio uma faixa de 70% .Basicamente é por 21 

isso que não se seguiu o cronograma usual no câmpus com relação ao  planejamento, a aatual ação é de 22 

passar para os coordenadores a situação e entender os impactos, e de agora até o final do ano, tentar uma 23 

politica de compras e aquisições com base nas prioridades levantadas, além de garantir o pagamento das 24 

contas que já existem.O conselheiro, PAULO PAINO, pergunta ao presidente se os valores apresentados 25 

em 2019 são antes do bloqueio  e contingenciamentos ou depois, e a resposta foi que esses valores são 26 

depois do contigencimento. Para que os conselheiros tenham uma idéia, este é o retrato mais ou menos 27 

de umas três semanas atrás, pois a Reitoria realizou um levantamento para saber como estava as despesas 28 

dos Câmpus, sabendo-se que então trata-se de um cenário de mais ou menos um mês.Então cada coluna 29 

apresentada representa: crédito disponível considerando o bloqueio realizado;o quanto foi 30 

empenhado;quanto foi liquidado e quanto já foi pago.A politica da Reitoria nos últimos tempos é que 31 

ela também está fazendo a reserva dela e na medida que os câmpus já não tem mais o que fazer, ela está 32 

remanejando os recursos de modo a atender a todos.Em relação ao orçamento do câmpus no que diz 33 

respeito à alocação foi feito, qualquer coisa que apareça a mais, é dinheiro extra, ou de bancada 34 



parlamentar ou algum tipo de realocação de dinheiro que não foi gasto em algum lugar e a Reitoria está 35 

disponibilizando para os câmpus de alguma forma. 36 

 37 

38 

A Reitoria conseguiu um emenda parlamentar pelo Estado de São Paulo no valor de mais de 39 

R$7.000.000,00 (sete milhões de reais).Primeiro detalhe em relação ao dinheiro recebido, ele só pode 40 

ser gasto com bens permanentes (como equipamentos e obras, por exemplo), então não se pode pagar 41 

conta de luz, conta de água , compar papel, nada que esteja relacionado ao custeio.Foi colocado para os 42 

diretores como seria feita a divisão deste dinheiro, e saiu uma proposta de dividir o dinheiro de forma 43 

igual entre os câmpus e outra de dividir a quantia de forma a atender quem estivesse em situação de 44 

emergência, sendo esta abraçada pelo GT (grupo de trabalho) de orçamento, conforme tabela abaixo: 45 

Ação PLOA 2020 - VOLUME V

PLOA 2020 - Volume IV - Tomo II - 

Condicionado Aprovação Legislativa 

Prevista no Parágrafo III, Art. 167, da 

Constituição.

Total PLOA 2020 LOA 2019
Percentual 

Condicionado %

Reserva de Contingência 

- Financeira

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a 

Agentes Públicos
207.000,00R$                  142.800,00R$                                                         349.800,00R$                      350.000,00R$                      40,80

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação
824.825,00R$                  346.800,00R$                                                         1.171.625,00R$                  1.350.000,00R$                  25,69

00PW - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 

para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores 

Públicos Federais

78.901,00R$                     54.379,00R$                                                            133.280,00R$                      133.280,00R$                      40,80

20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica
55.273.165,00R$            36.566.298,00R$                                                   91.839.463,00R$                92.188.818,00R$                39,66

2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica
13.202.226,00R$            9.098.832,00R$                                                      22.301.058,00R$                22.301.059,00R$                40,80

Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de 

Contingência Recursos provenientes de receitas próprias e 

vinculadas, inclusive doações e convênios (Seq: 7372)

-R$                                 -R$                                     -R$                                     16.267.953,00R$                

Total 69.586.117,00R$  46.209.109,00R$                                115.795.226,00R$   116.323.157,00R$   39,72

ANALISE - PLOA 2020

216h - Auxílio Moradia

4572 - Capacitação de Servidores

00PW - Contribuição do Conif

20RL - Despesas de Funcionamento: Aguá, Energia, Segurança, Limpeza, Bolsas Discente, Etc.

2994 - Assistência estudantil - Ações de Vulnerabilidade (Auxílio alimentação, transporte, morandia e etc) e ações universais

Reserva de Contingência - Valor de Arrecadação própria e convênios

* Nas ações 4572 e 20RL , no total está incluso um valor referente a estimativa de arrecadação prórpria (Serviços de Concessão Onerosa, Serviços Administrativos, Taxa de Inscrição em Concursos e Vestibulares e etc.:

20RL: R$ 726.193,00 (Estimado de arrecadação própria)

4572: R$ 321.625,00 (Estimado de arrecadação própria)

Total: R$ 1. 047.818,00



 46 

Os câmpus com os valores mais altos são aqueles que possuem estrutura comprometida e precisam de 47 

reforma para que não caiam e haja perda maior de patrimônio.III- PROJETO DE BIBLIOTECA: o 48 

presidente, EDGAR NODA, começa falando em linhas gerais do orçamento sob o ponto de vista global 49 

do Instituto, e de que as últimas informações que foram repassadas pela Reitoria no que diz respeito à 50 

Brasília é que o contingenciamento ou bloqueio de 30% do orçamento do Câmpus que incide apenas sob 51 

o custeio,permanece.Isso significa que na prática, de acordo com o levantamento que o servidor Israel e 52 

o presidente realizaram, se for considerado estes 30% (sendo que esta porcetangem tem um pico de 37%-53 

39%) de bloqueio somente do custeio, já se tem no câmpus 70% do orçamento empenhado.Diante deste 54 

cenário, já há um saldo negativo, e o câmpus já está devendo, e isso sem comprar nada.Houve o gasto 55 

com a caixa d’água que não estava previsto, mas que não teria como deixar de ser feito, senão a perda 56 

do patrimônio seria bem maior.De acordo com o levantamento realizado, para que ainda se consiga 57 

realizar o pagamento de água, luz, limpeza, segurança,telefone, chegou-se em um déficit de 58 

R$83.000,00( oitenta mil reais).A Reitoria acredita que serão liberados para o câmpus 10% do 59 

orçamento, o que cairia para 20% o bloqueio, e com isso o câmpus não ficaria mais devendo, conforme 60 

mencionado anteriormente.Em conversa com a Assistente Social do Câmpus, foi pedido que uma análise 61 

dos pagamentos sejam levantados, pois dependendo, uma parte do valor seria usado para comprar um 62 

pouco dos livros para Matemática.Outro ponto a ser tratado, é que o câmpus está mudando a forma de 63 

contrato de manutenção devido a questão do contingenciamento, sendo que ao invés do pessoal ficar o 64 



tempo todo no câmpus de forma permanente, haverá o formato de trabalho por demanda.Se o cenário 65 

permanecer como está e nenhum tipo de recurso for liberado, estima-se que em novembro não se consiga 66 

pagar mais nenhuma conta.A Reitoria recebeu a princípio uma quantia de aproximadamente 67 

R$7.000.000,00 (sete milhões) resultante uma emenda de bancada parlamentar, e que será rateado com 68 

os câmpus de acordo com uma lista de prioridades apresentadas pelos câmpus.A lista feita pelo nosso 69 

câmpus foi elaborada de acordo com as demandas levantadas pelos cursos e  isso foi colocado na planilha 70 

que foi entregue para Reitoria.Apesar do recurso existir, o dinheiro vindo de emenda parlamentar não 71 

pode ser gasto com custeio, infelizmente, somente com permanente.Há um trabalho atual, o qual estamos 72 

pleiteando através de emenda parlamentar uma biblioteca maior, onde comtempla toda questão de 73 

acessibilidade, acervo, metragem, considerando o número de 400 alunos.Foi criado na PRE uma 74 

comissão sobre estudos de estruturas de biblioteca, na qual a servidora Nirlei, o servidor Élcio e o Diretor 75 

Geral, Edgar Noda, outros servidores da Reitoria e de outros Câmpus, como alguns bibliotecários, para 76 

se chegar a um projeto do que seria uma biblioteca referência do Instituto Federal de São Paulo.IV-77 

INFORMES GERAIS E ENCAMINHAMENTOS: O presidente, EDGAR NODA, menciona sobre 78 

os ônibus que chegaram e que inclusive já estão em pleno funcionamento.Já houve problemas com um 79 

deles na estrada, pois ele quebrou em uma das viagens e o primeiro motorista contratado já deixou o 80 

posto logo no ínicio dos trabalhos.Estará no estacionamento externo do câmpus por estes dias uma 81 

carreta escola que faz parte de um apoio dado ao projeto do vereador Clodoaldo em conjunto com o  82 

Centro Paulo Souza para ofertar uma qualificação rápida em eletroeletrônica, a iniciativa deve durar um 83 

mês .Tendo esgotada toda a pauta, o presidente, EDGAR NODA,  deu por encerrada a reunião.E para 84 

constar, eu, Caroline Louise Vilhena Francisco Beraldo, secretariei e lavrei a presente ata que será 85 

aprovada na reunião ordinária subsequente, assinada pelos membros. 86 
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