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COMUNICADO CSP 03/2021COMUNICADO CSP 03/2021

 

       Dispõe sobre a continuidade dos pagamentos do Programa de Auxílio Permanência e demais providências.Dispõe sobre a continuidade dos pagamentos do Programa de Auxílio Permanência e demais providências.

    CONSIDERANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA 1/2020 - DPES-PRE/PRO-ENS/RET/IFSP, que complementa  a Instrução Norma va

PRE/IFSP nº 002/2020, a qual estabelece orientações em relação ao pagamento de auxílios rela vos à Polí ca de Assistência Estudan l

durante o período afetado pelas ações de enfrentamento da pandemia da COVID-19, em consonância com as Resoluções IFSP nº 41 e

42/2015; e

    CONSIDERANDO O OFÍCIO 4/2021 - DOF-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP, o qual dispõe sobre o aprovisionamento orçamentário em Janeiro de

2021.

    A Coordenadoria Sociopedagógica informa: A Coordenadoria Sociopedagógica informa: 

1. Enquanto durar o período excepcional imposto pela pandemia,  a renovação das inscrições a renovação das inscrições  de 2020 para os estudantes que já são

beneficiários do programa de auxílio permanência será automáticaserá automática para o ano de 2021, não necessitando, portanto, que os estudantes já

beneficiados façam novo cadastro;

2. O orçamento já disponível para uso pelo Programa de Auxílio Permanência para pagamento dos auxílios Alimentação e Transporte éé

insuficienteinsuficiente para realizar o pagamento mensal a todos os beneficiários, uma vez que até essa data somente se encontra disponível o valor

de R$5.729,77. Portanto, os pagamentos do programa ficarão suspensosos pagamentos do programa ficarão suspensos , até que esteja disponível o valor de um mês inteiro cuja quantia

soma R$24.480,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais);

3. Os estudantes contemplados pelos auxílios do Programa de Auxílio Permanência, receberão as parcelas atrasadas de forma retroa va,

assim que houver disposição orçamentária;

4. Enquanto houver disposição orçamentária, as duas modalidades de auxílio conec vidade con nuarão sendo pagas normalmente, pois

estas são custeadas pelo orçamento do campus e não pelo PNAES ( Programa Nacional de Assistência Estudan l) administrado pelo

governo federal conforme o Decreto n 7234/2010.

5. As duas normativas informadas nas considerações estarão disponíveis para consulta no sítio do campus, junto a este comunicado.
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