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O orçamento total previsto para o IFMS em 2017 é de R$ 30,6 milhões. Deste montante, 
R$ 23 milhões estão destinados para as despesas de custeio (manutenção, pagamento 
de bolsas, assistência estudantil e despesas básicas). Do valor previsto para custeio, o 
IFMS já recebeu cerca de 75% (cerca de R$ 17,2 milhões).  
 
É importante ressaltar que, em virtude do contingenciamento de 15% em verbas de 
custeio determinado pelo Governo Federal, o IFMS tem apenas mais 10% (cerca de R$ 
2,3 milhões) para receber até o fim do ano, caso a medida seja mantida. Isto pode ter 
grande impacto no funcionamento da instituição. 
 
Outros R$ 7,7 milhões são as verbas de capital, que devem ser utilizadas exclusivamente 
para investimentos em infraestrutura e aquisição de bens permanentes. Até o 
momento, o IFMS já recebeu cerca de 45% deste valor previsto (cerca de R$ 3,4 
milhões). 
 
Como acontece com a verba de custeio, 40% dos valores para investimento também 
estão contingenciados pelo Governo. Ou seja, caso a medida seja mantida, o IFMS tem 
apenas mais R$ 1,1 milhão para investimento até o fim do ano. 
 
Liberação – Os valores são liberados em cotas, cujo repasse é feito sem frequência 
definida (mensal, quinzenal, semanal), uma vez que a liberação depende da arrecadação 
do Governo Federal.  
 
O valor de cada cota leva em conta, ainda, o previsto no Decreto de Programação 
Orçamentária e Financeira para 2017 (Decreto n° 8.961, de 16 de janeiro de 2017), que 
estabelece os limites mensais de pagamento relativos às dotações orçamentárias de 
cada ministério. 
 
Quanto ao orçamento dos exercícios anteriores, o montante total previsto para custeio 
e investimento foi de R$ 41,1 milhões em 2015 e de R$ 33,4 milhões em 2016. Em todos 
os valores apresentados não estão incluídos despesa de pessoal (professores e técnicos-
administrativos), uma vez que o IFMS não tem gerência sobre este orçamento. 
 
Medidas – O IFMS já redimensionou sua força de trabalho de serviços terceirizados, 
reduzindo em 20% o número de contratados, mantendo apenas serviços de 
recepcionista, segurança patrimonial, motorista e limpeza. 



 
 

 
As diárias e passagens para participação de servidores em reuniões de trabalho e 
eventos foram reduzidas em cerca de 15%. A instituição iniciou ainda, em junho, a 
campanha “IFMS Eficiente”, para reduzir em 10% o consumo de água, luz e papel até 
junho de 2018. 
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