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Aos
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C/C

Diretores Adjuntos Administrativos
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Coordenadores Sóciopedagógicos

Membros da COPAE

Assunto: Orçamento da Assistência Estudantil 2020.

Prezados e prezadas,

    A Pró-Reitoria de Ensino (PRE), em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração (PRA), vem trazer novos

esclarecimentos a respeito do orçamento da Assistência Estudantil referente ao ano de 2020.

    É do conhecimento de todos e todas que o orçamento 2020 para a Assistência Estudantil, tal qual previsto no Projeto de

Lei Orçamentária (PLOA) 2020, prévia o valor de R$13.202.226,00, no qual já é possível observar uma redução em relação

ao orçamento de 2019. Contudo, o valor aprovado no Volume V da Lei Orçamentária (LOA) 2020 equivale ao valor de R$

12.767.962.

    No Volume IV, Tomo II, da PLOA 2020, o valor previsto de suplementação orçamentária para a Assistência Estudantil era

de R$ 9.098.832,00. Porém, hoje consta como suplementação orçamentária prevista o valor de R$ 8.787.470,00 para a ação

2994. Isso significa que houve corte tanto no orçamento como na complementação.

    Pode-se observar que os valores foram informados divididos em Volume V (orçamento) e Volume IV, Tomo II

(complementação). O que está no Volume V é o orçamento efetivamente aprovado. Já o que consta no Volume IV, Tomo II,

da LOA 2020 é um valor sujeito à aprovação no decorrer do ano na Assembleia Legislativa Federal. Sendo assim, esse último

se trata de uma complementação, que faz o orçamento 2020 chegar próximo ao 100%, se comparado ao orçamento de 2019.

    Isso posto, orientamos que os auxílios previstos na Política de Assistência Estudantil do (PAE) sejam previstos em sua

totalidade considerando os valores do Volume V (orçamento) e Volume IV, Tomo II (complementação), contidos na LOA e no

Oficio anexo com os valores da distribuição da Matriz CONIF  da Assistência Estudantil 2020.

    Contudo, deve ser descrito nos editais de concessão dos auxílios que, caso os valores previstos no Volume IV, Tomo II

(complementação) não sejam aprovados e enviados ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP), os mesmos não serão pagos

aos alunos, o que ocasionará a suspensão do pagamento dos auxílios antes do final do período letivo.

Nesse contexto, a PRE orienta que:

I - Sejam feitos adendos/complementos nos editais já existentes de forma que os mesmos contenham essa ressalva em

local de destaque.



II - As Coordenadorias Sociopedagógicas de todos os câmpus, bem como seus gestores, ficam responsáveis por fazer o

comunicado aberto à comunidade escolar contemplada pelos auxílios financeiros. De forma a orientar sobre a possível

suspensão dos auxílios no decorrer do ano, no caso do não envio, da complementação orçamentária prevista.

    É necessário registrar em ata as possíveis assembleias, reuniões e todas as ações que forem feitas para divulgar esse

item do edital, e inserir a ata e os documentos de orientação  como anexos,nos Projetos da Política de Assistência Estudantil

(PAE) do IFSP.

 

Agradecemos e estamos a disposição.

 

Atenciosamente,

Pró-Reitoria de Ensino

Pró-Reitoria de Administração

 

Dados do Orçamento 2020 disponíveis em:

http://www.economia.gov.br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2020/ploa/volume-v-ploa-2020.pdf  página 704  Volume

V  mostra proposta de orçamento da ação 2994

http://www.economia.gov.br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2020/loa/volume-v.pdf  página 402 Volume V  mostra o

orçamento aprovado da ação 2994 para 2020 

http://www.economia.gov.br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2020/ploa/volume-iv_tomo-ii-ploa-2020.pdf página 1902

Volume IV Tomo II mostra proposta de suplementação orçamentaria da ação 2994 para 2020

http://www.economia.gov.br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2020/loa/volume-iv.pdf página 1090 Volume IV Tomo II

mostra a  proposta de suplementação orçamentaria aprovada pela lei orçamentaria 2020 da ação 2994 que será votada no

Congresso.
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